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Изменение 238
Маргрете Аукен

Предложение за регламент
Глава 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Класификация и оценяване на 
съответствието

Класификация, разрешение за търговия
и оценяване на съответствието

Or. en

Изменение 239
Алда Соуза

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изделията се разделят на класове А, 
Б, В и Г, като се отчитат 
предназначението им и свързаните с тях 
рискове. Класификацията се извършва в 
съответствие с правилата за 
класификация по приложение VІІ.

1. Изделията се разделят на класове А, 
Б, В и Г, като се отчитат 
предназначението, новаторството и 
сложността им и свързаните с тях 
рискове. Класификацията се извършва в 
съответствие с правилата за 
класификация по приложение VІІ.

Or. en

Изменение 240
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Глава 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава V Глава III
Класификация и оценяване на 

съответствието
Разрешение за търговия и оценяване 
на съответствието



PE510.755v01-00 4/122 AM\936067BG.doc

BG

Or. en

Изменение 241
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Глава 5 – раздел 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Раздел 1 — класификация Глава II
Класификация

Or. en

Изменение 242
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Глава 5 – раздел 1а – член 39а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Раздел 1а – Разрешение за търговия
Член 39а (нов)

Общи принципи относно 
разрешението за търговия

1. Нито едно от новаторския клас Г 
изделия не може да бъде пуснато на 
пазара на Съюза, ако не е издадено 
разрешение за търговия в Съюза чрез 
централизираната процедура, 
посочена в член 39в, и в съответствие 
с разпоредбите на настоящия 
регламент.
2. Нито едно от новаторския клас Г 
изделия не може да бъде пуснато на 
пазара на държава членка, ако не е 
издадено национално разрешение за 
търговия от компетентния орган на 
държавата членка чрез 
децентрализираната процедура, 
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посочена в член 39г, и в съответствие 
с разпоредбите на настоящия 
регламент.
3. Чрез дерогация от параграф 2, 
производителят може да реши да 
подаде заявление за разрешение за 
търговия съгласно централизираната 
процедура за изделията, включени в 
параграф 2.
4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 85 за изменение 
на списъка, съдържащ се в параграф 1, 
от гледна точка на техническия 
прогрес.
5. Изделията, посочени в параграфи 1 
и 2, които са вече на пазара на Съюза 
към датата на влизане в сила на 
настоящия регламент, трябва да 
имат разрешение за търговия в 
съответствие с процедурите, 
посочени в настоящия раздел, 
считано от датата, до която е 
валиден сертификатът им.
6. Разрешението за търговия, 
издадено съгласно настоящия раздел, 
е валидно за пет години.
Разрешението за търговия може да 
бъде подновено след пет години въз 
основа на преоценка на баланса риск-
полза, извършена от Агенцията.
7. Всички заявления за разрешение за 
търговия и издадени разрешения за 
търговия съгласно разпоредбите на 
членове 39в, 39г, 39д и 39е, както и 
информацията по член 39б, се 
въвеждат от Комисията или 
държавите членки, според случая, в 
електронната система по член 39б, 
параграф 1 незабавно и най-късно 15 
дни след получаването.
Преди да започне да разглежда дадено 
заявление за медицинско изделие, 
Комитетът за разрешаването на 
медицински изделия по член 41в или 
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компетентният орган на 
съответната държава членка 
проверява дали не е внесено друго 
заявление за същото медицинско 
изделие.

Or. en

Изменение 243
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Глава 5 – раздел 1а – член 39б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39б (нов)
Електронна система за разрешения за 

търговия
1. В сътрудничество с държавите 
членки Комисията създава и 
управлява електронна система за 
регистрация на заявления за 
разрешение за търговия и издадени 
разрешения за търговия съгласно 
настоящия раздел и за събиране и 
обработка на следната информация:
— името на производителя,
— името и класа в зависимост от 
риска на медицинското изделие,
— приложимата процедура,
— в случай на децентрализирана 
процедура, държавата членка, в 
която производителят е подал 
заявление,
— документацията, придружаваща 
заявлението за разрешение за 
търговия,
— доклада за оценка за медицинското 
изделие, публикуван по време на 
процедурата за разрешение за 
търговия,
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— датата на одобрение на 
разрешението за търговия и ако е 
различна — датата на пускане на 
изделието на пазара,
— всяка информация за спиране на 
действието или отнемане на 
разрешението за търговия.
2. Събраната и обработената 
информация в електронната система 
във връзка с централизираната 
процедура по член 39в се въвежда в 
електронната система за 
регистрация от Европейската 
агенция по лекарствата.
Събраната и обработената 
информация в електронната система 
във връзка с децентрализираната 
процедура по член 39г се въвежда в 
електронната система за 
регистрация от държавите членки.
3. В случай че тази информация 
трябва да бъде актуализирана по 
отношение на пускането на 
изделието на пазара, 
преустановяването или изтеглянето 
на изделието от пазара, 
производителят информира 
незабавно Агенцията или 
компетентния национален орган, 
според случая, която/който незабавно 
актуализира информацията в 
електронната система.
4. Събраната и обработената 
информация в електронната система 
във връзка със заявленията за 
разрешение за търговия е достъпна 
единствено за държавите членки, 
Агенцията и Комисията.
Събраната и обработената 
информация в електронната система 
във връзка с предоставените 
заявления за разрешение е достъпна за 
обществеността.

Or. en
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Изменение 244
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Глава 5 – раздел 1а – член 39в (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39в (нов)
Централизирана процедура

1. А. Създава се Комитет за 
разрешаването на инвитро 
диагностични медицински изделия в 
съответствие с разпоредбите на 
член 39г. Комитетът е част от 
Европейската агенция по 
лекарствата.
2. Комитетът за разрешаването на 
инвитро диагностични медицински 
изделия отговаря за изготвянето на 
становището на Агенцията по всички 
въпроси, касаещи допустимостта на 
заявленията, подадени в 
съответствие с централизираната 
процедура, издаването, промяната, 
спирането на действието или 
отнемането на разрешение за пускане 
на пазара на изделия клас Г.
3. Всяко заявление за изделията по 
член 39а, параграф 1 включва 
допълнителните данни и 
документите, посочени в 
приложения VII, IX и X, според 
случая.
4. Заявлението се придружава от 
такса, която следва да се плати на 
Агенцията за разглеждане на 
заявлението.
5. Агенцията гарантира,че 
становището на Комитета за 
разрешаването на инвитро 
диагностични медицински изделия се 
издава в срок до 210 дни от 
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получаването на валидно заявление.
Комитетът за разрешаването на 
медицински изделия разполага с най-
малко 80 дни от получаването на 
заявление, за да анализира научните 
данни в документацията, 
придружаваща заявлението за 
разрешение за търговия. При 
надлежно обосновано искане от 
страна на Комитета за 
разрешаването на инвитро 
диагностични медицински изделия, 
Агенцията може да удължи този 
срок.
6. Комитетът може само веднъж да 
изиска от производителя да 
представи допълнителна 
информация, която поради научно 
валидни основания е необходима за 
оценката на заявлението за 
разрешение за търговия. Това може да 
включва искане на образци или 
посещение на място в обект на 
производителя. Когато е отправено 
такова искане, срокът по параграф 5 
се преустановява до представяне на 
поисканата допълнителна 
информация.
7. В рамките на консултации с 
Агенцията, държавите членки и 
заинтересованите страни Комисията 
изготвя подробно ръководство 
относно формата, в която следва да 
бъдат представени заявленията за 
разрешения.
8. Когато Комитетът за 
разрешаването на инвитро 
диагностични медицински изделия 
счита за необходимо с оглед 
приключване на разглеждането на 
дадено заявление, той може да изиска 
от заявителя да се подложи на 
специфична проверка на 
производствения обект на 
съответното медицинско изделие. 
Тази проверка се извършва без 
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предизвестие.
Проверката се извършва в рамките на 
срока, предвиден в параграф 5, от 
инспектори от държавата членка, 
притежаващи подходяща 
квалификация. Инспекторите могат 
да се придружават от докладчик или 
специалист, определен от Комитета 
за разрешаването на инвитро 
диагностични медицински изделия.
9. Агенцията информира незабавно 
заявителя, ако становището на 
Комитета за разрешаването на 
инвитро диагностични медицински 
изделия гласи, че:
а) заявлението не удовлетворява 
критериите за издаване на 
разрешение, съдържащи се в 
настоящия регламент;
б) документацията, придружаваща 
заявлението, не е в съответствие с 
разпоредбите на настоящия 
регламент или трябва да бъде 
изменена или допълнена;
в) разрешението за търговия трябва 
да се издавя при определени условия;
г) разрешението за търговия за 
съответното медицинско изделие 
трябва да бъде отказано, защото 
изделието не съответства на 
настоящия регламент.
10. В срок до 15 дни от получаването 
на становището, посочено в 
параграф 9, заявителят може 
писмено да уведоми Агенцията за 
намерението си да поиска 
преразглеждане на становището. В 
този случай заявителят изпраща на 
Агенцията подробни мотиви за това 
искане в срок до 60 дни от получаване 
на становището.
В срок до 60 дни след получаването на 
мотивите за искането Комитетът 
за разрешаването на инвитро 
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диагностични медицински изделия 
преразглежда становището си в 
съответствие с условията, 
предвидени в четвъртата алинея на 
член 62, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 726/2004. Към 
окончателното становище се 
прилагат основанията за 
направеното заключение.
11. В срок до 15 дни след приемането 
му, Агенцията изпраща 
окончателното становище на 
Комитета за разрешаването на 
инвитро диагностични медицински 
изделия до Комисията, държавите 
членки и заявителя, заедно с доклад, в 
който се описва оценката на 
изделието от Комитета за 
разрешаването на инвитро 
диагностични медицински изделия и 
се посочват причините за 
заключенията му.
12. Ако заявител оттегли подадено до 
Агенцията заявление за разрешение за 
търговия, преди Агенцията да 
представи становище по въпросното 
заявление, заявителят съобщава на 
Агенцията причините за 
оттеглянето. Агенцията прави тази 
информация обществено достояние и 
публикува доклада за оценка, ако 
съществува такъв, след заличаването 
на цялата информация, 
представляваща търговска тайна.
13. В срок до 15 дни от получаването 
на становището, посочено в 
параграф 11, Комисията подготвя 
проекторешение, вземайки под 
внимание заявлението.
Когато проекторешението се 
различава от становището на 
Агенцията, Комисията прилага 
подробно обяснение за причините за 
различията.
Проекторешението се предава на 
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държавите членки и заявителя.
Държавите членки разполагат с 22 
дни да представят пред Комисията 
писмените си забележки по 
проекторешението. Ако обаче трябва 
да бъде взето решение спешно, 
председателят на Комитета за 
разрешаването на инвитро 
диагностични медицински изделия 
може да определи по-кратък срок, 
според степента на неотложност. 
Този краен срок, освен при 
изключителни обстоятелства, не е 
по-кратък от 5 дни;
14. Държавите членки могат да 
отправят писмено искане за 
обсъждане на проекторешението, 
посочено в параграф 13, на пленарно 
заседание на Комитета за 
разрешаването на инвитро 
диагностични медицински изделия, 
като посочат подробно причините за 
това.
Когато съгласно становището на 
Комисията писмените забележки на 
дадена държава членка повдигат нови 
важни въпроси от научно или 
техническо естество, които не са 
предмет на разглеждане в 
предоставеното от Агенцията 
становище, председателят на 
Комитета за разрешаването на 
инвитро диагностични медицински 
изделия преустановява изпълнението 
на процедурата и връща заявлението 
на Агенцията за ново разглеждане.
15. Комисията взема окончателно 
решение в срок до 30 дни от 
приключването на процедурата по 
разглеждане, посочена в член 84, 
параграф 3.
16. Отказът за издаване на 
разрешение за търговия представлява 
забрана за пускане на изделията, 
посочени в член 39а, параграф 1, на 
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пазара в целия Съюз.
17. След издаването на разрешение за 
търговия титулярът на 
разрешението за търговия информира 
Агенцията за датите на 
действителното пускане на 
изделието на пазара в държавите 
членки, като се вземат предвид 
различните разрешени представяния.
18. Титулярът на разрешението за 
търговия също така нотифицира 
Агенцията, ако временно или 
постоянно се преустанови пускането 
на продукта на пазара, и предоставя 
обосновка за медицинските и/или 
икономическите основания в тази 
връзка.

Or. en

Изменение 245
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Глава 5 – раздел 1а – член 39г (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39г
Комитет за разрешаването на 

инвитро диагностични медицински 
изделия

1. Комитетът за разрешаването на 
инвитро диагностични медицински 
изделия е съставен от:
а) един член и един заместник-член, 
назначени от всяка държава членка 
съгласно параграф 3 от настоящия 
член;
б) шестима членове, назначени от 
Комисията, с оглед да се гарантира, 
че съответният експертен опит в 
областта на медицинските изделия е 
наличен в Комитета, на базата на 
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публична покана за изразяване на 
интерес;
в) един член и един заместник-член, 
назначени от Комисията на базата 
на публична покана за изразяване на 
интерес след консултации с 
Европейския парламент, за да се 
осигури представянето на здравните 
специалисти;
г) един член и един заместник-член, 
назначени от Комисията на базата 
на публична покана за изразяване на 
интерес след консултации с 
Европейския парламент, за да се 
осигури представянето на 
организациите на пациентите.
Заместник-членовете представляват 
и гласуват от името на членовете, 
когато последните отсъстват. 
Заместник-членовете, посочени в 
буква а), могат да бъдат назначавани 
за функцията на докладчици в 
съответствие с член 62 от 
Регламент (ЕО) № 726/2004.
2. Държава членка може да делегира 
своите задачи в рамките на 
Комитета за разрешаването на 
инвитро диагностични медицински 
изделия на друга държава членка. 
Всяка държава членка може да 
представлява не повече от една друга 
държава членка.
3. Членовете и заместник-членовете 
на Комитета за разрешаването на 
инвитро диагностични медицински 
изделия се назначават въз основа на 
техния съответен опит в областта 
на инвитро диагностичните 
медицински изделия, с цел да се 
гарантира най-високо ниво на 
специализирана квалификация и 
широк спектър от приложими 
познания. За тази цел държавите 
членки поддържат връзка с 
управителния съвет и Комисията по 
начин, който да гарантира, че 
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окончателният състав на Комитета 
за разрешаването на инвитро 
диагностични медицински изделия 
обхваща имащите отношение към 
изпълнението на задачите на 
комитета научни области.
4. Членовете и заместник-членовете 
на Комитета за разрешаването на 
инвитро диагностични медицински 
изделия се назначават за срок от три 
години, който може да бъде удължен 
еднократно и след това подновен 
съгласно процедурите по параграф 1. 
Комитетът избира свой председател 
измежду своите членове за срок от 
три години, който може да бъде 
удължен еднократно.
5. Параграфи 3—8 от член 61 от 
Регламент (ЕО) № 726/2004 се 
прилагат за Комитета за 
разрешаването на инвитро
диагностични медицински изделия.
6. Мандатът на Комитета за 
разрешаването на инвитро
диагностични медицински изделия 
обхваща всички аспекти на оценката 
на медицинските изделия в 
приложното поле на процедурите 
съгласно членове 39в и 39е.

Or. en

Изменение 246
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Глава 5 – раздел 1а – член 39д (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39д
Децентрализирана процедура

1. Държавите членки проверяват чрез 
електронната система за разрешения 
за търговия по член 39б дали 
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понастоящем не се разглежда друго 
заявление и дали не е издадено 
разрешение за търговия за същото 
медицинско изделие.
2. Когато дадена държава членка 
разбере, че друго заявление за 
разрешение за търговия на същото 
инвитро диагностично медицинско 
изделие е в процес на разглеждане в 
друга държава членка, въпросната 
държава членка отказва да оценява 
заявлението и незабавно уведомява 
заявителя.
3. Когато дадена държава членка е 
дала разрешение за инвитро
диагностично медицинско изделие, 
което е предмет на заявление за 
разрешение за търговия в друга 
държава членка, последната 
отхвърля заявлението и незабавно 
уведомява заявителя.
4. Държавите членки предприемат 
всички подходящи мерки за 
приключване на процедурата за 
разрешение за търговия за изделията 
по член 39а, параграф 2 най-много до 
210 дни след подаването на валидно 
заявление.
5. Компетентният национален орган 
на държава членка може само веднъж 
да изиска от производителя да 
представи допълнителна 
информация, която поради научно 
валидни основания е необходима за 
оценката на заявлението за 
разрешение за търговия. Това може да 
включва искане на образци или 
посещение на място в обект на 
производителя. До представяне на 
поисканата допълнителна 
информация и най-много до 60 дни, 
срокът по параграф 4 се 
преустановява.
6. Ако заявител оттегли подадено до 
компетентния орган на държава 
членка заявление за разрешение за 
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търговия, преди да е представено 
становище по въпросното заявление, 
заявителят съобщава на 
компетентния орган на държавата 
членка причините за това свое 
действие. Компетентният 
национален орган осигурява 
обществен достъп до тази 
информация и публикува доклада за 
оценка, ако съществува такъв, след 
заличаването на цялата информация, 
представляваща търговска тайна.
7. Веднага след издаването на 
разрешението за търговия, 
компетентният орган на 
съответната държава членка 
информира заявителя.
8. Компетентният национален орган 
прави обществено достояние 
разрешението за търговия незабавно и 
в срок до 15 дни.
9. Компетентният национален орган 
изготвя доклад за оценка и прави 
коментари по документацията, по-
конкретно относно резултатите от 
клиничните изпитвания и системата 
за управление на риска.
10. Компетентният национален орган 
осигурява обществен достъп 
незабавно и най-късно в срок до 15 дни 
до доклада за оценка заедно с 
мотивите за становището си след 
заличаването на цялата информация, 
представляваща търговска тайна.
11. Държавите членки информират 
Агенцията за всички разрешения за 
търговия, които са издали.
12. След издаването на разрешение за 
търговия титулярът на 
разрешението за търговия информира 
компетентния орган на държавата 
членка, издала разрешението, за 
датата на действителното пускане 
на медицинското изделие на пазара в 
тази държава членка.
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13. Титулярът на разрешението за 
търговия също така нотифицира 
компетентния орган, ако временно 
или постоянно се преустанови 
пускането на медицинското изделие 
на пазара, и предоставя обосновка за 
медицинските и/или икономическите 
основания в тази връзка.

Or. en

Изменение 247
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Глава 5 – раздел 1а – член 39е (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39е
Взаимно признаване на 

децентрализирано разрешение за 
търговия

1. Създадената съгласно член 76 
КГМИ отговаря за разглеждането на 
всички въпроси, свързани с
разрешението за търговия с 
отговарящо на условията за 
разрешение медицинско изделие в 
повече от една държава членка в 
съответствие с процедурата, 
определена в член 39д.
2. С оглед на издаването на 
разрешение за пускане на пазара на 
такова инвитро диагностично 
медицинско изделие в повече от една 
държава членка, заявителят подава 
заявления до компетентния орган в 
тези държави членки на базата на 
еднакво досие. Документацията 
съдържа информацията и 
документите, посочени в 
приложения VIII, IX и X от 
настоящия регламент. Подадените 
документи включват списък на 
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държавите членки, свързани със 
заявлението. Заявителят изисква 
една държава членка да действа като 
„референтна държава членка“ и да 
подготви доклад за оценка за инвитро
диагностичното медицинско изделие 
в съответствие с параграфи 3 или 4.
3. Когато инвитро диагностичното 
медицинско изделие вече е получило 
разрешение за търговия при 
подаването на заявлението, 
съответната държава членка 
признава разрешението за търговия, 
издадено от референтната държава 
членка, която е държавата членка, 
която е издала първа разрешението за 
търговия. За тази цел титулярът на 
разрешението за търговия изисква от 
референтната държава членка да 
актуализира съществуващия доклад 
за оценка на получилото разрешение 
инвитро диагностично медицинско 
изделие. Референтната държава 
членка актуализира доклада за оценка 
в срок до 90 дни от получаването на 
валидно заявление. Докладът за 
оценка, заедно с друга съответна 
информация и документи, се 
изпращат на заинтересованите 
държави членки и на заявителя.
4. Когато инвитро диагностичното 
медицинско изделие не е получило 
разрешение за търговия при 
подаването на заявлението, 
заявителят изисква от 
референтната държава членка да 
подготви предварителен доклад за 
оценка. Референтната държава 
членка подготвя доклада в срок до 120 
дни след получаването на валидно 
заявление и го изпраща на 
заинтересованите държави членки и 
на заявителя.
5. В срок до 90 дни от получаването 
на документите, посочени в 
параграфи 3 и 4, заинтересованите 
държави членки одобряват доклада за 
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оценка и информират референтната 
държава членка за това. 
Референтната държава членка 
отбелязва съгласието на всички 
страни, закрива процедурата и 
информира съответно заявителя.
6. Всяка държава членка, в която е 
подадено заявление в съответствие с 
параграф 2, приема решение в 
съответствие с одобрения доклад за 
оценка в срок до 30 дни след 
констатиране на съгласието.
7. Ако в рамките на срока, посочен в 
параграф 5, дадена засегната държава 
членка не може да одобри доклада за 
оценка по причини, свързани с 
потенциален сериозен риск за 
общественото здраве, тя представя 
подробно описание на причините за 
позицията си пред референтната 
държава членка, пред останалите 
засегнати държави членки и пред 
заявителя. Въпросите, по които 
съществуват несъгласия, незабавно се 
отнасят до КГМИ.
8. В КГМИ всички държави членки, 
определени в параграф 1, полагат 
необходимите усилия, за да 
постигнат съгласие по действията, 
които да бъдат предприети. Те 
предоставят на заявителя 
възможност да изрази своята гледна 
точка устно или в писмена форма. 
Ако до 60 дни след съобщаването на 
спорните въпроси държавите-членки 
постигнат съгласие, референтната 
държава членка отбелязва 
съгласието, закрива процедурата и 
информира съответно заявителя. 
Прилага се параграф 6.
9. Ако държавите членки не 
постигнат съгласие в 60-дневния срок, 
определен в параграф 7, Агенцията 
незабавно бива информирана за 
прилагането на процедурата по 
член 39ж. На агенцията се 



AM\936067BG.doc 21/122 PE510.755v01-00

BG

предоставя подробно описание на 
състоянието на въпросите, по които 
държавите-членки не са били в 
състояние да постигнат съгласие и 
причините за различията им. Копие 
от него се предава на заявителя.
10. Веднага щом заявителят бъде 
уведомен, че въпросът е отнесен до 
Агенцията, той незабавно изпраща на 
Агенцията екземпляр от 
информацията и документите, 
посочени в параграф 2.
11. При обстоятелствата, 
определени в параграф 9, държавите 
членки, които са одобрили доклада за 
оценка на референтната държава 
членка, могат, по искане на 
заявителя, да издадат разрешение за 
медицинското изделие, без да 
изчакват резултата от процедурата, 
определена в член 39ж. В такъв 
случай издаденото разрешение не 
засяга резултата от тази процедура.

Or. en

Изменение 248
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Глава 5 – раздел 1а – член 39ж (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39ж
Арбитражна процедура в случай на 

несъгласие по взаимно признаване на 
децентрализирано разрешение за 

търговия
1. Когато се прави позоваване на 
процедурата, определена в настоящия 
член, Комитетът за медицинските 
изделия, посочени в член 84, 
параграф 1, обсъжда разглеждания 
въпрос и издава обосновано становище 
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до 60 дни от датата, на която 
въпросът е отнесен до него.
В извънредни случаи и по 
предложение от неговия председател 
Комитетът може да приеме и по-
кратък краен срок.
2. За да разгледа въпроса, Комитетът 
за медицинските изделия назначава 
един от своите членове за докладчик. 
Комитетът може също така да 
назначава индивидуални експерти за 
консултации по специфични въпроси. 
Когато назначава експерти, 
Комитетът определя техните задачи 
и срок за изпълнението на тези 
задачи.
3. Преди да представи становището 
си, Комитетът за медицинските 
изделия предоставя на заявителя или 
на титуляра на разрешение за 
търговия възможност да представи 
устно или в писмена форма обяснения 
в срок, определен от него.
Комитетът може да прекрати 
действието на сроковете, посочени в 
параграф 1, за да позволи на заявителя 
или на титуляра на разрешението за 
търговия да изготви обясненията.
4. Агенцията незабавно информира 
заявителя или титуляра на 
разрешението за търговия за 
становището на Комитета относно 
разрешението за търговия на 
съответното инвитро диагностично 
медицинско изделие.
В срок до 15 дни след получаването на 
становището на Комитета за 
медицинските изделия, заявителят 
или титулярът на разрешението за 
търговия може писмено да уведоми 
Агенцията за намерението си да 
поиска преразглеждане на 
становището. В такъв случай той 
представя на агенцията подробни 
основания за молбата до 60 дни след 



AM\936067BG.doc 23/122 PE510.755v01-00

BG

получаване на становището.
В срок до 60 дни след получаването на 
мотивите за искането Комитетът 
преразглежда становището си. Той 
определя друг докладчик и ако е 
необходимо, друг съдокладчик, 
различни от определените за 
първоначалното становище 
докладчик и съдокладчик. 
Процедурата по преразглеждане 
засяга само елементите от 
становището, които първоначално са 
определени от заявителя или 
титуляра на разрешението за 
търговия, и се основава само на 
научните данни, които са били 
налице, когато Комитетът е приел 
първоначалното становище. 
Заявителят или титулярът на 
разрешението за търговия могат да 
изискат от Комитета да се 
консултира със създадения съгласно 
член 78а от Регламент (ЕС) 
[позоваване на бъдещия регламент за 
медицинските изделия] 
консултативен комитет във връзка с 
преразглеждането.
Причините за постигнатото 
заключение по преразглеждането се 
прилагат към доклада за оценка, 
посочен в параграф 5 от настоящия 
член.
5. В срок до 15 дни след неговото 
приемане Агенцията изпраща 
окончателното становище на 
Комитета за медицинските изделия 
до държавите членки, Комисията и 
заявителя или титуляра на 
разрешението за търговия, заедно с 
доклада за оценка на инвитро
диагностичното медицинско изделие 
и посочва причините за заключенията 
си.
В случай на положително становище 
относно заявлението за взаимно 
признаване на децентрализирано 
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разрешение за търговия за медицинско 
изделие по член 39е, към 
становището се прилагат следните 
документи:
а) документите, посочени в член 39е, 
параграф 2;
б) всички условия, които биха могли 
да засегнат разрешението;
в) данни за всички препоръчани 
условия или ограничения по 
отношение на безвредното и 
ефективно използване на инвитро
диагностичното медицинско изделие;
г) предлагания текст на етикета и 
листовката за медицинското изделие.
6. В срок до 15 дни от получаването 
на становището, посочено в 
параграф 5, Комисията подготвя 
проекторешение, вземайки под 
внимание заявлението и 
съобразявайки се със 
законодателството на Съюза.
В случай че проекторешението 
предвижда издаване на разрешение за 
търговия, документите, посочени в 
параграф 5, се прилагат.
Когато проекторешението не е в 
съответствие със становището на 
Агенцията, Комисията прилага също 
подробно обяснение на причините за 
различията.
Проекторешението се предава на 
държавите членки и заявителя или 
титуляра на разрешението за 
търговия.
Държавите членки разполагат с 22 
дни да представят пред Комисията 
писмените си забележки по 
проекторешението. Ако обаче трябва 
да бъде взето решение спешно, 
председателят на Комитета за 
медицинските изделия може да 
определи по-кратък срок, според 
степента на неотложност. Този 
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краен срок, освен при изключителни 
обстоятелства, не е по-кратък от 5 
дни.
7. Държавите членки могат да 
отправят писмено искане за 
обсъждане на проекторешението, 
посочено в параграф 6, на пленарно 
заседание на Комитета за 
медицинските изделия, както е 
посочено в член 84, параграф 1, като 
посочат подробно причините за това.
Когато съгласно становището на 
Комисията писмените забележки на 
дадена държава членка повдигат нови 
важни въпроси от научно или 
техническо естество, които не са 
предмет на разглеждане в 
предоставеното от Агенцията 
становище, председателят на 
Комитета за медицинските изделия 
преустановява изпълнението на 
процедурата и връща заявлението на 
Агенцията за ново разглеждане.
8. Комисията взема окончателно 
решение в съответствие с 
процедурата, посочена в член 84, 
параграф 3, до 30 дни след нейното 
приключване. Комисията 
актуализира информацията за 
съответното изделие в електронната 
система по член 39б.
9. Отказът за издаване на разрешение 
за търговия представлява забрана за 
пускане на съответното изделие на 
пазара в целия Съюз.
10. Решението по параграф 8 се 
адресира до всички държави членки и 
се предава на титуляра на 
разрешението за търговия или 
заявителя. Заинтересованите 
държави членки и референтната 
държава членка издават или 
отменят разрешението за търговия 
или променят условията му според 
необходимостта да се съобразят с 
решението в срок от 30 дни от 
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нотифицирането му. Те информират 
съответно Комисията и агенцията.

Or. en

Изменение 249
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Глава 5 – раздел 1а – член 39з (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39з
Промяна на разрешението за 

търговия
1. Всяко заявление от титуляра на 
разрешението за търговия за промяна 
на разрешението за търговия, 
предоставено в съответствие с 
разпоредбите на членове 39в, 39д и 
39е, се внася във всички държави 
членки, разрешили преди това 
търговията със съответното 
инвитро диагностично медицинско 
изделие.
Комисията, след консултация с 
Агенцията, се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 85 от 
настоящия регламент за приемане на 
подходящи разпоредби за разглеждане 
на измененията в условията на 
разрешението за търговия.
2. В случай на арбитраж, представен 
пред Комисията, процедурата, 
определена в член 39ж, се прилага по 
аналогия за промените, направени в 
разрешенията за търговия.
3. В случай че държава членка счита, 
че промяната, спирането или 
отмяната на разрешение за търговия, 
предоставено в съответствие с 
разпоредбите на настоящата глава, 
са необходими в интерес на 
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защитата на общественото здраве, 
съответната държава членка 
незабавно отнася въпроса към 
Агенцията за прилагане на 
процедурата, установена в член 39ж.
В изключителни случаи, когато са 
необходими спешни действия за 
защитата на общественото здраве, 
до приемането на окончателно 
решение дадена държава членка може 
да спре търговията и използването на 
съответното изделие на своята 
територия. Тя информира 
Комисията, Агенцията и другите 
държави членки за причините за тази 
мярка не по-късно от следващия 
работен ден.

Or. en

Изменение 250
Маргрете Аукен

Предложение за регламент
Член 39а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39а
Процедура за издаване на разрешение 

за пускане на пазара
1. Изделие от клас Г може да бъде 
пуснато на пазара на Съюза само 
когато е издадено разрешение за 
търговия в Съюза чрез 
централизираната процедура, 
посочена в член 41в, и в съответствие 
с разпоредбите на настоящия 
регламент.
2. Изделията, посочени в параграф 1, 
които са вече на пазара на Съюза към 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент, трябва да 
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имат разрешение за търговия в 
съответствие с процедурите, 
посочени в настоящия раздел, 
считано от датата, до която е 
валиден сертификатът им.
3. Разрешението за търговия, 
издадено съгласно настоящия раздел, 
е валидно за пет години. 
Разрешението за търговия може да 
бъде подновено след пет години въз 
основа на преоценка на баланса риск-
полза, извършена от Агенцията.
4. Всички заявления за разрешение за 
търговия и издадени разрешения за 
търговия съгласно разпоредбите на 
членове 41в, 41г, 41д и 41е, както и 
информацията по член 41б, се 
въвеждат от Комисията или 
държавите членки, според случая, в 
електронната система по член 41б, 
параграф 1 незабавно и най-късно 15 
дни след получаването. Преди да 
започне да разглежда дадено 
заявление за медицинско изделие, 
Комитетът за разрешаването на 
медицински изделия по член 41в или 
компетентният орган на 
съответната държава членка 
проверява дали не е внесено друго 
заявление за същото медицинско 
изделие.

Or. en

Изменение 251
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 39б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39б
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Електронна система за разрешения за 
търговия

1. В сътрудничество с държавите 
членки Комисията създава и 
управлява електронна система за 
регистрация на заявления за 
разрешение за търговия и издадени 
разрешения за търговия съгласно 
настоящия раздел и за събиране и 
обработка на следната информация:
— името на производителя,
— името на инвитро
диагностичното медицинско изделие,
— документацията, придружаваща 
заявлението за разрешение за 
търговия,
— доклада за оценка за инвитро
диагностичното медицинско изделие, 
публикуван по време на процедурата 
за разрешение за търговия,
— датата на одобрение на 
разрешението за търговия и ако е 
различна — датата на пускане на 
изделието на пазара,
— всяка информация за спиране на 
действието или отнемане на 
разрешението за търговия.
2. Събраната и обработената 
информация се въвежда в 
електронната система за 
регистрация от Европейската 
агенция по лекарствата.
3. В случай че тази информация 
трябва да бъде актуализирана по 
отношение на пускането на 
изделието на пазара, 
преустановяването или изтеглянето 
на изделието от пазара, 
производителят информира 
незабавно Агенцията, която 
незабавно актуализира 
информацията в електронната 
система.
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4. Събраната и обработената 
информация в електронната система 
във връзка със заявленията за 
разрешение за търговия е достъпна 
единствено за държавите членки, 
Агенцията и Комисията. Събраната 
и обработената информация в 
електронната система във връзка с 
предоставените заявления за 
разрешение е достъпна за 
обществеността.

Or. en

Изменение 252
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 39в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39в (нов)
Централизирана процедура

1. А. Създава се Комитет за 
разрешаването на инвитро
диагностични медицински изделия в 
съответствие с разпоредбите на 
член 39г. Комитетът е част от 
Европейската агенция по 
лекарствата.
2. Комитетът за разрешаването на 
инвитро диагностични медицински 
изделия отговаря за изготвянето на 
становището на Агенцията по всички 
въпроси, касаещи допустимостта на 
заявленията, подадени в 
съответствие с централизираната 
процедура.
3. Всяко заявление за изделията по 
член 39а, параграф 1 включва 
допълнителните данни и 
документите, посочени в 
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приложения VII, VІІІ, IX и X, според 
случая.
4. Заявлението се придружава от 
такса, която следва да се плати на 
Агенцията за разглеждане на 
заявлението.
5. Агенцията гарантира,че 
становището на Комитета за 
разрешаването на инвитро
диагностични медицински изделия се 
издава в срок до 210 дни от 
получаването на валидно заявление. 
Комитетът за разрешаването на 
инвитро диагностични медицински 
изделия разполага с най-малко 80 дни 
от получаването на заявление, за да 
анализира научните данни в 
документацията, придружаваща 
заявлението за разрешение за 
търговия. При надлежно обосновано 
искане от страна на Комитета за 
разрешаването на инвитро
диагностични медицински изделия, 
Агенцията може да удължи този 
срок.
6. Комитетът може само веднъж да 
изиска от производителя да 
представи допълнителна 
информация, която поради научно 
валидни основания е необходима за 
оценката на заявлението за 
разрешение за търговия. Когато е 
отправено такова искане, срокът по 
параграф 5 се преустановява до 
представяне на поисканата 
допълнителна информация.
7. В рамките на консултации с 
Агенцията, държавите членки и 
заинтересованите страни Комисията 
изготвя подробно ръководство 
относно формата, в която следва да 
бъдат представени заявленията за 
разрешения.
8. Когато Комитетът за 
разрешаването на инвитро
диагностични медицински изделия 
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счита за необходимо с оглед 
приключване на разглеждането на 
дадено заявление, той може да изиска 
от заявителя да се подложи на 
специфична проверка на 
производствения обект на 
съответното инвитро диагностично 
медицинско изделие. Тази проверка се 
извършва без предизвестие. 
Проверката се извършва в рамките на 
срока, предвиден в параграф 5, от 
инспектори от държавата членка, 
притежаващи подходяща 
квалификация. Инспекторите могат 
да се придружават от докладчик или 
специалист, определен от Комитета 
за разрешаването на инвитро
диагностични медицински изделия.
9. Агенцията информира незабавно 
заявителя, ако становището на 
Комитета за разрешаването на 
инвитро диагностични медицински 
изделия гласи, че:
а) заявлението не удовлетворява 
критериите за издаване на 
разрешение, съдържащи се в 
настоящия регламент;
б) документацията, придружаваща 
заявлението, не е в съответствие с 
разпоредбите на настоящия 
регламент или трябва да бъде 
изменена или допълнена;
в) разрешението за търговия трябва 
да се издавя при определени условия;
г) разрешението за търговия за 
съответното инвитро диагностично 
медицинско изделие трябва да бъде 
отказано, защото изделието не 
съответства на настоящия 
регламент.
10. В срок до 15 дни от получаването 
на становището, посочено в 
параграф 9, заявителят може 
писмено да уведоми Агенцията за 
намерението си да поиска 
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преразглеждане на становището. В 
този случай заявителят изпраща на 
Агенцията подробни мотиви за това 
искане в срок до 60 дни от получаване 
на становището. В срок до 60 дни 
след получаването на мотивите за 
искането Комитетът за 
разрешаването на инвитро
диагностични медицински изделия 
преразглежда становището си. 
Комитет за разрешаването на 
инвитро диагностични медицински 
изделия определя друг докладчик и ако 
е необходимо, друг съдокладчик 
измежду определените за 
първоначалното становище. 
Процедурата по преразглеждане 
може да засяга само елементите от 
становището, които първоначално са 
определени от заявителя, и може да 
се основава само на научните данни, 
които са били налице, когато 
Комитетът за разрешаването на 
инвитро диагностични медицински 
изделия е приел първоначалното 
становище. Заявителят може да 
изиска от Комитета за 
разрешаването на инвитро
диагностични медицински изделия да 
се консултира с научна 
консултативна група във връзка с 
преразглеждането.
11. В срок до 15 дни след приемането 
му, Агенцията изпраща 
окончателното становище на 
Комитета за разрешаването на 
инвитро диагностични медицински 
изделия до Комисията, държавите 
членки и заявителя, заедно с доклад, в 
който се описва оценката на 
медицинското изделие от Комитета 
за разрешаването на инвитро
диагностични медицински изделия и 
се посочват причините за 
заключенията му.
12. Ако заявител оттегли подадено до 
Агенцията заявление за разрешение за 
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търговия, преди Агенцията да 
представи становище по въпросното 
заявление, заявителят съобщава на 
Агенцията причините за 
оттеглянето. Агенцията прави тази 
информация обществено достояние и 
публикува доклада за оценка, ако 
съществува такъв, след заличаването 
на цялата информация, 
представляваща търговска тайна.
13. В срок до 15 дни от получаването 
на становището, посочено в 
параграф 11, Комисията подготвя 
проекторешение, вземайки под 
внимание заявлението. Когато 
проекторешението се различава от 
становището на Агенцията, 
Комисията прилага подробно
обяснение за причините за 
различията. Проекторешението се 
предава на държавите членки и 
заявителя. Държавите членки 
разполагат с 22 дни да представят 
пред Комисията писмените си 
забележки по проекторешението. Ако 
обаче трябва да бъде взето решение 
спешно, председателят на Комитета 
за инвитро диагностичните 
медицински изделия може да определи 
по-кратък срок, според степента на 
неотложност. Този краен срок, освен 
при изключителни обстоятелства, не 
е по-кратък от 5 дни;
14. Държавите членки могат да 
отправят писмено искане за 
обсъждане на проекторешението, 
посочено в параграф 13, на пленарно 
заседание на Комитета за инвитро
диагностичните медицински изделия, 
като посочат подробно причините за 
това. Когато съгласно становището 
на Комисията писмените забележки
на дадена държава членка повдигат 
нови важни въпроси от научно или 
техническо естество, които не са 
предмет на разглеждане в 
предоставеното от Агенцията 
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становище, председателят на 
Комитета за инвитро
диагностичните медицински изделия 
преустановява изпълнението на 
процедурата и връща заявлението на 
Агенцията за ново разглеждане.
15. Комисията взема окончателно 
решение в срок до 30 дни от 
приключването на процедурата по 
разглеждане, посочена в член [...].
16. Отказът за издаване на 
разрешение за търговия представлява 
забрана за пускане на изделията, 
посочени в член 39а, параграф 1, на 
пазара в целия Съюз.
17. След издаването на разрешение за 
търговия титулярът на 
разрешението за търговия информира 
Агенцията за датите на 
действителното пускане на 
медицинското изделие на пазара в 
държавите членки, като се вземат 
предвид различните разрешени 
представяния.
18. Титулярът на разрешението за 
търговия също така нотифицира 
Агенцията, ако временно или 
постоянно се преустанови пускането 
на продукта на пазара, и предоставя 
обосновка за медицинските и/или 
икономическите основания в тази 
връзка.

Or. en

Изменение 253
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 39г (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39г
Комитет за разрешаването на 

инвитро диагностични медицински 
изделия

1. Комитетът за разрешаването на 
инвитро диагностични медицински 
изделия е съставен от:
а) един член и един заместник-член, 
назначени от всяка държава членка 
съгласно параграф 3 от настоящия 
член;
б) шестима членове, назначени от 
Комисията, с оглед да се гарантира, 
че съответният експертен опит в 
областта на медицинските изделия е 
наличен в Комитета, на базата на 
публична покана за изразяване на 
интерес;
в) един член и един заместник-член, 
назначени от Комисията на базата 
на публична покана за изразяване на 
интерес след консултации с 
Европейския парламент, за да се 
осигури представянето на здравните 
специалисти;
г) един член и един заместник-член, 
назначени от Комисията на базата 
на публична покана за изразяване на 
интерес след консултации с 
Европейския парламент, за да се 
осигури представянето на 
организациите на пациентите. 
Заместник-членовете представляват 
и гласуват от името на членовете, 
когато последните отсъстват. 
Заместник-членовете, посочени в 
буква а), могат да бъдат назначавани 
за функцията на докладчици в 
съответствие с член 62 от 
Регламент (ЕО) № 726/2004.
2. Държава членка може да делегира 
своите задачи в рамките на 
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Комитета за разрешаването на 
медицински изделия на друга държава 
членка. Всяка държава членка може 
да представлява не повече от една 
друга държава членка.
3. Членовете и заместник-членовете 
на Комитета за разрешаването на 
медицински изделия се назначават въз 
основа на техния съответен опит в 
областта на медицинските изделия с 
цел да се гарантира най-високо ниво 
на специализирана квалификация и 
широк спектър от приложими 
познания. За тази цел държавите 
членки поддържат връзка с 
управителния съвет и Комисията по 
начин, който да гарантира, че 
окончателният състав на Комитета 
за разрешаването на инвитро
диагностични медицински изделия 
обхваща имащите отношение към 
изпълнението на задачите на 
комитета научни области.
4. Членовете и заместник-членовете 
на Комитета за разрешаването на 
инвитро диагностични медицински 
изделия се назначават за срок от три 
години, който може да бъде удължен 
еднократно и след това подновен 
съгласно процедурите по параграф 1. 
Комитетът избира свой председател 
измежду своите членове за срок от 
три години, който може да бъде 
удължен еднократно.
5. Параграфи 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от член 61 
от Регламент (ЕО) № 726/2004 се 
прилагат за Комитета за 
разрешаването на медицински 
изделия.
6. Мандатът на Комитета за 
разрешаването на инвитро
диагностични медицински изделия 
обхваща всички аспекти на оценката 
на медицинските изделия в 
приложното поле на процедурите 
съгласно член 39в.
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Or. en

Изменение 254
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 39д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39д
Участниците в Комитета за 
разрешаването на инвитро
диагностични медицински изделия се 
ангажират да действат независимо в 
полза на обществения интерес. Преди 
да встъпят в длъжност, те 
предоставят декларация за 
ангажираност и декларация за 
интереси, като посочват или 
отсъствието на интереси, за които 
би могло да се счита, че накърняват 
тяхната независимост, или 
наличието на преки или косвени 
интереси, които биха могли да 
накърняват тяхната независимост. 
Тези декларации се утвърждават от 
Комисията.

Or. en

Изменение 255
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 39e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39е
Промяна на разрешението за 
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търговия
1. Всяко заявление от титуляра на 
разрешението за търговия за промяна 
на разрешението за търговия, 
издадено в съответствие с 
разпоредбите на член 41в, се 
предоставя на Комисията. 
Комисията, след консултация с 
Агенцията, се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 89 от 
настоящия регламент за приемане на 
подходящи разпоредби за разглеждане 
на измененията в условията на 
разрешението за търговия.
2. В случай че държава членка счита, 
че промяната, спирането или 
отмяната на разрешение за търговия, 
предоставено в съответствие с 
разпоредбите на настоящата глава, 
са необходими в интерес на 
защитата на общественото здраве, 
съответната държава членка може 
да отправи искане за обсъждане на 
пленарно заседание на Комитета за 
инвитро диагностични медицински 
изделия, като изложи подробно 
причините за това. В изключителни 
случаи, когато съгласно становището 
на Комисията писмените забележки 
на дадена държава членка повдигат 
нови важни въпроси от научно или 
техническо естество, които не са 
били разгледани в предоставеното 
разрешение, председателят на 
Комитета за инвитро диагностични 
медицински изделия преустановява 
действието на разрешението и връща 
заявлението на Агенцията за ново 
разглеждане.

Or. en

Изменение 256
Маргрете Аукен
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 За производителите на изделия, 
класифицирани в клас Г, различни от 
изделията за оценка на действието, се 
прилагат оценяване на 
съответствието въз основа на пълно 
осигуряване на качеството, 
изследване на проектното досие и 
проверка на партиди по приложение 
VІІІ. Като друг вариант 
производителят може да избере 
прилагането на оценяване на 
съответствието въз основа на 
изследване на типа по приложение ІХ 
в съчетание с оценяване на 
съответствието въз основа на 
осигуряване на качеството на 
производството, включително 
проверка на партиди по приложение 
Х.

За производителите на изделия, 
класифицирани в клас Г, различни от 
изделията за оценка на действието, се 
прилага централизирана процедура за 
разрешение за търговия.

Or. en

Изменение 257
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За производителите на изделия, 
класифицирани в клас Г, различни от 
изделията за оценка на действието, се 
прилагат оценяване на 
съответствието въз основа на пълно 
осигуряване на качеството, изследване 
на проектното досие и проверка на 
партиди по приложение VІІІ. Като друг 
вариант производителят може да избере 

За производителите на изделия, 
класифицирани в клас Г, различни от 
изделията за оценка на действието, се 
прилагат разрешение за пускане на 
пазара въз основа на пълно осигуряване 
на качеството, изследване на проектното 
досие и проверка на партиди по
приложение VІІІ. Като друг вариант 
производителят може да избере 
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прилагането на оценяване на 
съответствието въз основа на 
изследване на типа по приложение ІХ в 
съчетание с оценяване на 
съответствието въз основа на 
осигуряване на качеството на 
производството, включително проверка 
на партиди по приложение Х.

прилагането на разрешение за пускане 
на пазара въз основа на изследване на 
типа по приложение ІХ в съчетание с
разрешение за пускане на пазара въз 
основа на осигуряване на качеството на 
производството, включително проверка 
на партиди по приложение Х.

Or. en

Изменение 258
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Освен това, когато референтна 
лаборатория е определена съгласно член 
78, нотифицираният орган,
извършващ оценяване на 
съответствието, изисква от 
референтната лаборатория да провери 
съответствието на изделието с 
приложимите ОТС, когато съществуват 
такива, или с другите решения, избрани 
от производителя, за да осигури ниво на 
безопасност и действие, което е най-
малко еквивалентно на посоченото в 
раздел 5.4 от приложение VІІІ и в раздел 
3.5 от приложение ІХ.

Освен това, когато референтна 
лаборатория е определена съгласно 
член 78, Комитетът за 
разрешаването на инвитро
диагностични медицински изделия, 
посочен в член 39в, или националният 
орган, изисква от референтната 
лаборатория да провери съответствието 
на изделието с приложимите ОТС, 
когато съществуват такива, или с 
другите решения, избрани от 
производителя, за да осигури ниво на 
безопасност и действие, което е най-
малко еквивалентно на посоченото в 
раздел 5.4 от приложение VІІІ и в 
раздел 3.5 от приложение ІХ.

Or. en

Изменение 259
Петер Лизе, Маргрете Аукен, Паоло Бартолоци, Ан Делво, Анна Росбак, Томас 
Улмер, Зофия Мазей Кукович, Ренате Зомер, Мирослав Миколашик

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Освен това, когато референтна 
лаборатория е определена съгласно член 
78, нотифицираният орган, извършващ 
оценяване на съответствието, изисква от 
референтната лаборатория да провери 
съответствието на изделието с 
приложимите ОТС, когато 
съществуват такива, или с другите 
решения, избрани от производителя, 
за да осигури ниво на безопасност и 
действие, което е най-малко 
еквивалентно на посоченото в раздел 
5.4 от приложение VІІІ и в раздел 3.5 от 
приложение ІХ.

Освен това, когато референтна 
лаборатория е определена съгласно член 
78, нотифицираният орган, извършващ 
оценяване на съответствието, изисква от 
референтната лаборатория да провери 
чрез лабораторни тестове
съответствието на изделието с 
приложимите ОТС, както е посочено в 
раздел 5.4 от приложение VІІІ и в 
раздел 3.5 от приложение ІХ.
Лабораторните тестове, извършвани 
от референтна лаборатория, са 
насочени по-специално към 
аналитичната чувствителност и 
специфичност, използвайки 
референтни материали, и 
диагностична чувствителност и 
специфичност, използвайки проби от 
началната и утвърдената инфекция.

Or. en

Обосновка

Опитът със сегашното законодателство налага включването на ясно описание, че 
участието на референтните лаборатории означава провеждане на тестове, а не 
изследвания на хартия.

Изменение 260
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 За съпътстващите изделия, 
предназначени за оценка на това дали 
пациентът е подходящ за лечение с
конкретен лекарствен продукт,
нотифицираният орган се консултира с 
компетентните органи, определени 
от държавите членки съгласно 

За съпътстващите изделия, за които е 
определена референтна лаборатория в 
съответствие с член 78,
нотифицираният орган, извършващ 
оценката на съответствието, 
изисква от референтната 
лаборатория да провери 
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Директива 2001/83/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 6 ноември 
2001 г. за утвърждаване на кодекс на 
Общността относно лекарствени 
продукти за хуманна употреба, или с 
Европейската агенция по 
лекарствата („ЕМА“) съгласно 
процедурите по раздел 6.2 от 
приложение VІІІ и по раздел 3.6 от 
приложение ІХ.

съответствието на изделието 
спрямо приложимите ОТС, когато 
има такива.

Or. en

Обосновка

Това ще промени насоката на съпътстващите изделия към съвместно разработване 
на ОТС между Европейската агенция по лекарствата и експертите по инвитро
диагностициране от нотифицираните органи и компетентните органи за инвитро
диагностични медицински изделия.

Изменение 261
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Към производителите на изделията, 
класифицирани в клас В, различни от 
изделията за оценка на действието, се 
прилага оценяване на съответствието 
въз основа на пълно осигуряване на 
качеството, посочено в приложение 
VІІІ, заедно с оценяване на проектната 
документация в рамките на 
техническата документация въз основа 
на представителни образци. Като друг 
вариант производителят може да избере 
прилагането на оценяване на 
съответствието въз основа на 
изследване на типа по приложение ІХ в 
съчетание с осигуряване на качеството 
на производството по приложение Х.

Чрез дерогация от член 39а към 
производителите на изделията, 
класифицирани в клас В, различни от 
изделията за оценка на действието, се 
прилага оценяване на съответствието 
въз основа на пълно осигуряване на 
качеството, посочено в 
приложение VІІІ, заедно с оценяване на 
проектната документация в рамките на 
техническата документация въз основа 
на представителни образци. Като друг 
вариант производителят може да избере 
прилагането на оценяване на 
съответствието въз основа на 
изследване на типа по приложение ІХ в 
съчетание с осигуряване на качеството 
на производството по приложение Х.
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Or. en

Изменение 262
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 За съпътстващите изделия, 
предназначени за оценка на това дали 
пациентът е подходящ за лечение с 
конкретен лекарствен продукт, 
нотифицираният орган се консултира с 
един от компетентните органи, 
определени от държавите членки 
съгласно Директива 2001/83/ЕО, или с 
Европейската агенция по 
лекарствата („ЕМА“) съгласно 
процедурите по раздел 6.2 от 
приложение VІІІ и по раздел 3.6 от 
приложение ІХ.

За съпътстващите изделия, за които е 
определена референтна лаборатория в 
съответствие с член 78,
нотифицираният орган, извършващ 
оценката на съответствието, 
изисква от референтната 
лаборатория да провери 
съответствието на изделието 
спрямо приложимите ОТС, когато 
има такива.

Or. en

Обосновка

Това ще промени насоката на съпътстващите изделия към съвместно разработване 
на ОТС между Европейската агенция по лекарствата и експертите по инвитро
диагностициране от нотифицираните органи и компетентните органи за инвитро
диагностични медицински изделия.

Изменение 263
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 За производителите на изделия, 
класифицирани в клас Б, различни от 
изделията за оценка на действието, се 
прилага оценяване на съответствието 

Чрез дерогация от член 39а за 
производителите на изделия, 
класифицирани в клас Б, различни от 
изделията за оценка на действието, се 
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въз основа на пълно осигуряване на 
качеството по приложение VІІІ.

прилага оценяване на съответствието 
въз основа на пълно осигуряване на 
качеството по приложение VІІІ.

Or. en

Изменение 264
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Производителите на изделия, 
класифицирани в клас А, различни от 
изделията за оценка на действието, 
декларират съответствието на 
продуктите си чрез издаване на ЕС 
декларацията за съответствие по член 
15, след като са изготвили техническата 
документация по приложение ІІ

Чрез дерогация от член 39а 
производителите на изделия, 
класифицирани в клас А, различни от 
изделията за оценка на действието, 
декларират съответствието на 
продуктите си чрез издаване на ЕС 
декларацията за съответствие по член 
15, след като са изготвили техническата 
документация по приложение ІІ.

Or. en

Изменение 265
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Производителите могат да изберат да 
прилагат процедура за оценяване на 
съответствието, приложима към изделия 
от по-висок клас, отколкото тази за 
даденото изделие.

6. Производителите могат да изберат да 
прилагат процедура за разрешителни 
за пускане на пазара или оценяване на 
съответствието, приложима към изделия 
от по-висок клас, отколкото тази за 
даденото изделие.

Or. en
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Изменение 266
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 9 – алинея 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– честотата на вземане на извадки 
от произведените изделия или 
партиди изделия, класифицирани в 
клас Г, които да се изпратят на 
референтна лаборатория, определена 
съгласно член 78 в съответствие с 
раздел 5.7 от приложение VІІІ или 
раздел 5.1 от приложение Х, или

заличава се

Or. en

Изменение 267
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 41 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Участие на нотифицираните органи Участие на нотифицираните органи в 
процедурата за оценяване на 
съответствието

Or. en

Изменение 268
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато процедура за оценяване на 
съответствието налага участието на 
нотифициран орган, производителят 

1. Когато процедура за оценяване на 
съответствието налага участието на 
нотифициран орган, производителят 
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може да подаде заявление до 
нотифициран орган по свой избор, при 
условие че този орган е нотифициран за 
дадените дейности по оценяване на 
съответствието, процедури за оценяване 
на съответствието и изделия. 
Заявлението не може да се подаде 
едновременно до повече от един 
нотифициран орган за една и съща 
дейност по оценяване на 
съответствието.

може да подаде заявление до 
нотифициран орган по свой избор, при 
условие че този орган е нотифициран за 
дадените дейности по оценяване на 
съответствието, процедури за оценяване 
на съответствието и изделия. В случай, 
когато производител подава 
заявление до нотифициран орган в 
държава членка, различна от тази, в 
която е регистриран производителят, 
той уведомява за това заявление 
националния орган, отговарящ за 
нотифицираните органи. Заявлението 
не може да се подаде едновременно до 
повече от един нотифициран орган за 
една и съща дейност по оценяване на 
съответствието.

Or. en

Изменение 269
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този член се заличава

Or. cs

Изменение 270
Аня Вайсгербер

Предложение за регламент
Член 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този член се заличава

Or. de
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Обосновка

Ако трябва да се повиши безопасността на медицинските изделия, е особено важно да 
се засили ролята на нотифицираните органи. Използването на процедурата за 
контрол може да означава, че високо иновативните медицински изделия ще бъдат на 
разположение на пациентите едва след значително забавяне.

Изменение 271
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този член се заличава

Or. en

Изменение 272
Кристофер Фйелнер, Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този член се заличава

Or. en

Обосновка

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 42 introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class D, before they are CE 
marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities. A pre-approval system for in vitro medical 
devices will also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, 
authorities and the Commission, without ensuring an actual increase in the safety for 
patients.
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Изменение 273
Алда Соуза

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Нотифицираните органи нотифицират 
Комисията за заявленията за оценки на 
съответствието за изделия, 
класифицирани в клас Г, с изключение 
на заявленията за допълнение или 
подновяване на съществуващи 
сертификати. Нотификацията се 
придружава от проекта на инструкцията 
за употреба по раздел 17.3 от 
приложение І и от проекта на резюмето 
във връзка с безопасността и действието 
по член 24. В нотификацията си 
нотифицираният орган посочва датата, 
до която се очаква, че оценяването на 
съответствието ще приключи. 
Комисията незабавно предава 
нотификацията и придружаващите 
документи на КГМИ.

1. Нотифицираните органи нотифицират 
Комисията за заявленията за оценки на 
съответствието за изделия, 
класифицирани в клас Г и за изделия, 
класифицирани в клас В, които 
отговарят на определението за 
новост, посочено в член 2, параграф 
12, буква а), с изключение на 
заявленията за допълнение или 
подновяване на съществуващи 
сертификати. Нотификацията се 
придружава от проекта на инструкцията 
за употреба по раздел 17.3 от 
приложение І и от проекта на резюмето 
във връзка с безопасността и действието 
по член 24. В нотификацията си 
нотифицираният орган посочва датата, 
до която се очаква, че оценяването на 
съответствието ще приключи. 
Комисията незабавно предава 
нотификацията и придружаващите 
документи на КГМИ.

Or. en

Изменение 274
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Сертификатите, издадени от 
нотифицирани органи съгласно 
приложения VІІІ, ІХ и Х, са на 
официален език на Съюза, определен 
от държавата членка, в която е 

1. Сертификатите, издадени от 
нотифицирани органи съгласно 
приложения VІІІ, ІХ и Х, са на 
официален език на Съюза, приемлив за 
нотифицирания орган. Минималното 
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установен нотифицираният орган, 
или на официален език на Съюза, 
приемлив за нотифицирания орган. 
Минималното съдържание на 
сертификатите е установено в 
приложение ХІ.

съдържание на сертификатите е 
установено в приложение ХІ.

Or. cs

Изменение 275
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите, когато производител 
прекрати договора си с нотифициран 
орган и сключи договор с друг 
нотифициран орган във връзка с 
оценяването на съответствието на 
същото изделие, редът и условията за 
смяна на нотифицирания орган ясно се 
определят в споразумение между 
производителя, нотифицирания орган 
към съответния момент и следващия 
нотифициран орган. Това споразумение 
съдържа клаузи най-малко за:

1. Когато производител реши да 
прекрати договора си с нотифициран 
орган и сключи договор с друг 
нотифициран орган във връзка с 
оценяването на съответствието на 
същото изделие, той уведомява за тази 
смяна националния орган, отговарящ 
за нотифицираните органи. Редът и 
условията за смяна на нотифицирания 
орган ясно се определят в споразумение 
между производителя, нотифицирания 
орган към съответния момент и 
следващия нотифициран орган. Това 
споразумение съдържа клаузи най-
малко за:

Or. en

Изменение 276
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По искане на държава членка и заличава се
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когато това е в интерес на 
общественото здраве или 
безопасността на пациентите в 
повече от една държава членка, чрез 
актове за изпълнение Комисията 
може да разширява за определен 
период от време валидността на 
разрешението, предоставено от 
държава членка в съответствие с 
параграф 1, и към територията на 
Съюза и да определя условията, при 
които изделието може да се пуска на 
пазара или в действие. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 84, 
параграф 3.
В спешни случаи и при надлежно 
обосновани наложителни причини във 
връзка със здравето и безопасността 
на хората, Комисията приема актове 
за изпълнение с незабавно приложение 
в съответствие с процедурата, 
посочена в член 84, параграф 4.

Or. pl

Обосновка

Art. 45 ust. 3 wskazuje, że Komisja może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium wyrobu nie 
spełniającego wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność. Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności. 
Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.

Изменение 277
Дагмар Рот-Беренд
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Предложение за регламент
Глава 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава VI Глава V
Клинични доказателства Клинични доказателства

Or. en

Изменение 278
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) потвърждаване, че изделията водят
до предвидените ползи за пациента, 
както е посочено от производителя;

б) потвърждаване на клиничната 
безопасност и ефикасността на 
изделието, в т.ч. предвидените ползи 
за пациента при използването му за 
предвидената цел от целевата група и 
в съответствие с инструкциите за 
употреба;

Or. en

Изменение 279
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всички изпитвания на клиничното 
действие се планират и провеждат така, 
че правата, безопасността и здравето на 
участниците в тези изпитвания на 
клиничното действие да са защитени, от 
една страна, и че клиничните данни от 
изпитването на клиничното действие да 

4. Всички изпитвания на клиничното 
действие се планират и провеждат така, 
че правата, безопасността и здравето на 
участниците в тези изпитвания на 
клиничното действие да са защитени по 
смисъла на член 48а, параграф 3, от 
една страна, и че клиничните данни от 
изпитването на клиничното действие да 
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са надеждни и солидни, от друга. са надеждни и солидни, от друга.

Or. en

Изменение 280
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 48а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 48а
Участие на комитета по етика

1. Разрешение за провеждане на 
клинично изпитване може да бъде 
дадено единствено ако независим 
комитет по етика предварително е 
представил положителна оценка на 
това изпитване.
2. Декларацията на комитета по 
етика включва по-конкретно 
медицинската обосновка, съгласието 
на субектите, участващи в 
клиничното изпитване, след като им 
е била предоставена пълна 
информация относно клиничното 
изпитване, и пригодността на 
изследователите и съоръженията за 
изпитването.
3. Комитетът по етика гарантира, 
че правата, безопасността и 
благосъстоянието на субектите, 
участващи в клиничното изпитване, 
са защитени.
4. Той е независим от изследователя, 
независим от спонсора и свободен от 
всякакво друго неправомерно влияние. 
Той действа в съответствие със 
законите и регламентите на 
държавата или държавите, в които 
ще се проведе изследването, и трябва 
да спазва всички свързани 
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международни норми и стандарти.
5. Комитетът по етика се състои от 
ясно определен брой членове и 
заместници, които включват 
медицински специалисти, 
неспециалисти и поне един опитен, 
със задълбочени познания пациент 
или представител на пациент, които 
заедно притежават съответните 
квалификации и опит, за да могат да 
преглеждат и оценяват научните, 
медицинските и етичните аспекти 
на предложеното клинично 
изпитване.
6. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за създаването 
на комитети по етика, когато 
такива комитети не съществуват, и 
за улесняването на работата им.
Държавите членки публикуват броя, 
имената и професията на членовете 
и заместниците на комитетите по 
етика и информират Комисията 
относно състава на комитетите по 
етика и датата, от която те 
започват работата си.

Or. en

Изменение 281
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Спонсорът на изпитването на 
клиничното действие представя 
заявление до държавата членка 
(държавите членки), в която(които)
изпитването ще се проведе, като 
прилага и документацията по 
приложение ХІІІ. В срок до шест дни
след получаване на заявлението 

Спонсорът на изпитването на 
клиничното действие представя 
заявление до държавата членка 
(държавите членки), в която(които) 
изпитването ще се проведе, като 
прилага и документацията по 
приложение ХІІІ. В срок до десет дни
след получаване на заявлението 
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съответната държава членка уведомява 
спонсора дали изпитването на 
клиничното действие е в обхвата на 
настоящия регламент и дали 
заявлението е пълно.

съответната държава членка уведомява 
спонсора дали изпитването на 
клиничното действие е в обхвата на 
настоящия регламент и дали 
заявлението е пълно.

Or. en

Изменение 282
Петер Лизе, Маргрете Аукен, Паоло Бартолоци, Ан Делво, Анна Росбак, Томас 
Улмер, Ренате Зомер, Мирослав Миколашик

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на повече от една засегната 
държава членка, в която има 
несъгласие относно одобрението на 
клиничното действие, съответните 
държави членки правят опит да 
достигнат до заключение. Ако не се 
намери разрешение, Комисията взема 
решение след изслушване на 
засегнатата държава членка и ако е 
целесъобразно, след консултация с 
Европейската агенция по 
лекарствата.

Or. en

Обосновка

Решението на докладващата държава членка има обвързващ характер за другите. 
Възможно е докладваща държава членка да подкрепя дадено клинично изпитване, но 
то да не се подкрепя от органите и комитетите по етика на повечето засегнати 
държави членки. Дори ако органите и комитетите по етика работят съвместно за 
постигане на съгласие, трябва да има решение за разрешаване на конфликти. 
Комисията е обект на контрол от страна на ЕП и на Съвета, така че е 
упълномощена в по-голяма степен да взема такива решения, отколкото докладващата 
държава членка.
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Изменение 283
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако държавата членка заключи, че 
изпитването на клиничното действие, за 
което е подадено заявление, не е в 
обхвата на настоящия регламент или че 
заявлението не е пълно, тя съответно 
уведомява спонсора и определя 
максимален срок от шест дни за 
спонсора да представи коментар или да 
комплектува заявлението.

Ако държавата членка заключи, че 
изпитването на клиничното действие, за 
което е подадено заявление, не е в 
обхвата на настоящия регламент или че 
заявлението не е пълно, тя съответно 
уведомява спонсора и определя 
максимален срок от десет дни за 
спонсора да представи коментар или да 
комплектува заявлението.

Or. en

Изменение 284
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако държавата членка не уведоми 
спонсора съгласно параграф 2 в срок до 
три дни след получаване на 
коментарите или комплектуваното 
заявление, се счита, че изпитването на 
клиничното действие е в обхвата на 
настоящия регламент и че заявлението е 
пълно.

Ако държавата членка не уведоми 
спонсора съгласно параграф 2 в срок до 
пет дни след получаване на 
коментарите или комплектуваното 
заявление, се счита, че изпитването на 
клиничното действие е в обхвата на 
настоящия регламент и че заявлението е 
пълно.

Or. en

Изменение 285
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 5 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) след 35 дни от датата на валидиране 
по параграф 4, освен когато съответната 
държава членка уведоми спонсора в 
рамките на този период за отказа си въз 
основа на съображения във връзка с 
общественото здраве, безопасността на 
пациентите или държавната политика.

в) след 60 дни от датата на валидиране 
по параграф 4, освен когато съответната 
държава членка уведоми спонсора в 
рамките на този период за отказа си въз 
основа на съображения във връзка с 
общественото здраве, безопасността на 
пациентите или държавната политика.

Or. en

Изменение 286
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) методологията, която ще се 
използва, броя участници и 
предвижданите резултати от 
изпитването.

Or. en

Изменение 287
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. След приключване на клиничното 
изпитване спонсорът въвежда в 
електронната система по член 51а 
обобщение на резултатите, 
изготвено по такъв начин, че да бъде 
лесно разбираемо от неспециалисти.

Or. en
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Изменение 288
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията е достъпна за 
обществеността чрез електронната 
система по член 51, освен когато 
цялата информация или част от нея 
е поверителна поради една от 
следните причини:

3. Информацията е напълно достъпна за 
обществеността чрез електронната 
система по член 51.

Or. en

Изменение 289
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) защита на личните данни в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 45/2001;

заличава се

Or. en

Обосновка

Защитата на личните данни вече е гарантирана в точка 4, която гласи: „Никакви 
лични данни на участниците в изпитването на клиничното действие не са достъпни 
за обществеността.“

Изменение 290
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 50 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) защита на чувствителна търговска 
информация;

заличава се

Or. en

Обосновка

За ефективна прозрачност и за да се осигури достъп на независимите изследователи 
до изпитвания на случаен принцип и мета-анализи, базата данни следва да бъде 
обществено достъпна.

Изменение 291
Алда Соуза

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) защита на чувствителна търговска 
информация;

заличава се

Or. en

Изменение 292
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ефективен надзор на провеждането 
на изпитването на клиничното 
действие от страна на 
съответната(ите) държава членка 
(държави членки).

заличава се
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Or. en

Обосновка

Ефективният надзор на изпитването на действието не следва да бъде непрозрачен, а 
прозрачен, и да подлежи на обществен контрол.

Изменение 293
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В сътрудничество с държавите членки 
Комисията създава и управлява 
електронна система за генериране на 
единни идентификационни номера за
интервенционалните изпитвания на 
клиничното действие и другите 
изпитвания на клиничното действие със 
съпътстващи рискове за участниците в 
изпитванията по член 49, параграф 1 и 
за събиране и обработка на следната 
информация:

1. В сътрудничество с държавите членки 
Комисията създава и управлява 
електронна система за 
интервенционалните изпитвания на 
клиничното действие и другите 
изпитвания на клиничното действие със 
съпътстващи рискове за участниците в 
изпитванията. Наличието на такава 
база данни ще позволи на 
обществеността да търси 
специфични изпитвания на 
действието, а на гражданите и 
професионалистите да вземат 
информирани решения относно 
инвитро изделията. За да се 
гарантира това, електронната 
система ще подпомогне генерирането 
на единни идентификационни номера 
за участниците в изпитванията по 
член 49, параграф 1 и за събиране и 
обработка на следната информация:

Or. en

Обосновка

Базата данни следва да се изгради с намерението да предоставя на граждани, лекари 
и независими изследователи информация, с която те да могат да вземат 
информирани решения относно използването на инвитро изделия.
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Изменение 294
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) докладите относно изпитването 
на клиничното действие, 
представени от спонсорите в член 56, 
параграф 5;

Or. en

Обосновка

Следва да бъде ясно, че докладите относно изпитването на клиничното действие са 
част от информацията, предоставена на обществеността и медицинските 
специалисти. Тези изменения гарантират наличието на известна съгласуваност с 
евентуалния изход от преговорите относно клиничните изпитвания.

Изменение 295
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При създаване на електронната 
система по параграф 1 Комисията 
обезпечава оперативната Й 
съвместимост с базата данни на ЕС за 
клиничните изпитвания на лекарствени 
продукти за хуманна употреба, 
създадена съгласно член […] от 
Регламент (ЕС) № [позоваване на 
бъдещия регламент за клиничните 
изпитвания на лекарствени продукти за 
хуманна употреба]. С изключение на 
информацията по член 50, събраната и 
обработената информация в 
електронната система е достъпна само
за държавите членки и Комисията.

2. При създаване на електронната 
система по параграф 1 Комисията 
обезпечава оперативната Й 
съвместимост с базата данни на ЕС за 
клиничните изпитвания на лекарствени 
продукти за хуманна употреба, 
създадена съгласно член […] от 
Регламент (ЕС) № [позоваване на 
бъдещия регламент за клиничните 
изпитвания на лекарствени продукти за 
хуманна употреба]. С изключение на 
информацията по член 50, събраната и 
обработената информация в 
електронната система е достъпна за 
държавите членки и Комисията.
Комисията също така гарантира, че 
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медицинските специалисти имат 
достъп до електронната система.

Or. en

Изменение 296
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При създаване на електронната 
система по параграф 1 Комисията 
обезпечава оперативната Й 
съвместимост с базата данни на ЕС за 
клиничните изпитвания на лекарствени 
продукти за хуманна употреба, 
създадена съгласно член […] от 
Регламент (ЕС) № [позоваване на 
бъдещия регламент за клиничните 
изпитвания на лекарствени продукти за 
хуманна употреба]. С изключение на 
информацията по член 50, събраната и 
обработената информация в 
електронната система е достъпна само
за държавите членки и Комисията.

2. При създаване на електронната 
система по параграф 1 Комисията 
обезпечава оперативната Й 
съвместимост с базата данни на ЕС за 
клиничните изпитвания на лекарствени 
продукти за хуманна употреба, 
създадена съгласно член […] от 
Регламент (ЕС) № [позоваване на 
бъдещия регламент за клиничните 
изпитвания на лекарствени продукти за 
хуманна употреба]. Събраната и 
обработената информация в 
електронната система е достъпна за 
държавите членки и Комисията, като 
Комисията също така гарантира, че 
медицинските специалисти и 
пациентите имат достъп до 
електронната система.

Or. en

Изменение 297
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При обосновано искане цялата 



AM\936067BG.doc 63/122 PE510.755v01-00

BG

информация относно конкретно 
инвитро диагностично медицинско 
изделие, налична в електронната 
система, се прави достъпна за 
лицето, отправило искането, освен 
когато поверителността на цялата 
информация или части от нея е 
обоснована по една от следните 
причини:
а) защита на личните данни в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 45/2001;
б) защита на чувствителна търговска 
информация;
в) ефективен надзор на провеждането 
на изпитването на клиничното 
действие от страна на 
съответната(ите) държава членка 
(държави членки).

Or. en

Изменение 298
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато държава членка откаже, 
преустанови или прекрати изпитване на 
клиничното действие или поиска 
съществена промяна или временно 
спиране на изпитване на клиничното 
действие, или е била уведомена от 
спонсора за преждевременно 
прекратяване на изпитване на 
клиничното действие поради 
съображения във връзка с 
безопасността, държавата членка 
съобщава решението си и мотивите за
него на всички държави членки и на 
Комисията чрез електронната система 

1. Когато държава членка откаже, 
преустанови или прекрати изпитване на 
клиничното действие или поиска 
съществена промяна или временно 
спиране на изпитване на клиничното 
действие, или е била уведомена от 
спонсора за преждевременно 
прекратяване на изпитване на 
клиничното действие поради 
съображения във връзка с безопасността 
или ефикасността, държавата членка 
съобщава решението си и мотивите за 
това решение на всички държави 
членки и на Комисията чрез 
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по член 51. електронната система по член 51.

Or. en

Изменение 299
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако спонсорът временно спре 
изпитване на клиничното действие
поради съображения във връзка с 
безопасността, той информира 
съответните държави членки в срок до 
15 дни след временното спиране.

1. Ако спонсорът временно спре
клинично изпитване поради 
съображения във връзка с безопасността
или ефикасността, той информира 
съответните държави членки в срок до 
15 дни след временното спиране.

Or. en

Изменение 300
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Спонсорът уведомява всяка съответна 
държава членка за края на изпитване на 
клиничното действие във връзка със 
същата държава членка, като предоставя 
обосновка при преждевременно 
прекратяване. Това уведомление се 
извършва в срок до 15 дни след края на 
изпитването на клиничното действие 
във връзка с тази държава членка.

Спонсорът уведомява всяка съответна 
държава членка за края на клинично
изпитване във връзка със същата 
държава членка, като предоставя 
обосновка при преждевременно 
прекратяване, така че всички държави 
членки да могат да уведомят 
спонсорите, провеждащи подобни 
клинични изпитвания по същото 
време в рамките на Съюза, относно 
резултатите от това клинично 
изпитване. Това уведомление се 
извършва в срок до 15 дни след края на 
изпитването на клиничното действие 
във връзка с тази държава членка.
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Or. en

Изменение 301
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако изпитването се провежда в повече 
от една държава членка, спонсорът 
уведомява всички съответни държави 
членки за окончателния край на 
изпитването на клиничното действие. 
Това уведомление се извършва в срок до 
15 дни след окончателния край на 
изпитването на клиничното действие.

Ако изпитването се провежда в повече 
от една държава членка, спонсорът 
уведомява всички съответни държави 
членки за окончателния край на 
изпитването на клиничното действие. 
Също така на всички държави членки 
се предоставя информация за 
причините за преждевременното 
прекратяване на клиничното 
изпитване, така че всички държави 
членки да могат да уведомят 
спонсорите, провеждащи подобни 
клинични изпитвания по същото 
време в рамките на Съюза, относно 
резултатите от това клинично 
изпитване. Това уведомление се 
извършва в срок до 15 дни след 
окончателния край на изпитването на 
клиничното действие.

Or. en

Изменение 302
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок до една година след края на 
изпитването на клиничното действие 
спонсорът представя на съответните 
държави членки резюме на резултатите 

3. В срок до една година след края на 
изпитването на клиничното действие 
спонсорът представя на съответните 
държави членки резултатите от 
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от изпитването на клиничното действие 
под формата на доклада за изпитване на 
клиничното действие по раздел 2.3.3, 
част А, приложение ХІІ. Когато поради 
научни съображения не е възможно да 
се представи докладът за изпитване на 
клиничното действие в срок до една 
година, той се представя възможно най-
скоро след това. В този случай в 
протокола за изпитване на клиничното 
действие по раздел 2.3.2, част А, 
приложение ХІІ се посочва кога 
резултатите от изпитването на 
клиничното действие ще бъдат 
представени, както и се разясняват 
причините за закъснението.

изпитването на клиничното действие 
под формата на доклада за изпитване на 
клиничното действие по раздел 2.3.3, 
част А, приложение ХІІ. Когато поради 
научни съображения не е възможно да 
се представи докладът за изпитване на 
клиничното действие в срок до една 
година, той се представя възможно най-
скоро след това. В този случай в 
протокола за изпитване на клиничното 
действие по раздел 2.3.2, част А, 
приложение ХІІ се посочва кога 
резултатите от изпитването на 
клиничното действие ще бъдат 
представени, както и се разясняват 
причините за закъснението.

Or. en

Обосновка

Макар че докладът за изпитване на клиничното действие е вид резюме, е важно 
производителите да разберат, че този доклад ще стане част от публично 
достъпната информация.

Изменение 303
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В единното заявление спонсорът 
предлага една от съответните държави 
членки за координираща държава 
членка. Ако тази държава членка не 
иска да поеме ролята на координираща 
държава членка, в срок до шест дни след 
представяне на единното заявление тя се 
договаря с друга съответна държава 
членка да бъде координираща държава 
членка. Ако никоя друга държава 
членка не приеме да бъде координираща 
държава членка, предложената от 
спонсора държава членка ще бъде 

2. В единното заявление спонсорът 
предлага една от съответните държави 
членки за координираща държава 
членка. Докладващата държава 
членка се избира сред засегнатите 
държави членки, в които живеят 
повечето от субектите, участващи в 
клиничното изпитване. Ако тази 
държава членка не иска да поеме ролята 
на координираща държава членка, в 
срок до шест дни след представяне на 
единното заявление тя се договаря с 
друга съответна държава членка да бъде 
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координиращата държава членка. Ако 
държава членка, различна от 
предложената от спонсора, стане 
координираща държава членка, 
сроковете по член 49, параграф 2 
започват да текат в деня след приемане 
на възложената задача.

координираща държава членка. Ако 
никоя друга държава членка не приеме 
да бъде координираща държава членка, 
предложената от спонсора държава 
членка ще бъде координиращата 
държава членка. Ако държава членка, 
различна от предложената от спонсора, 
стане координираща държава членка, 
сроковете по член 49, параграф 2 
започват да текат в деня след приемане 
на възложената задача.

Or. en

Изменение 304
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 2 – алинея 1– буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всяко сериозно увреждане на 
здравето, което има причинно-
следствена връзка с изделието за оценка 
на действието, референтното изделие 
или процедурата на изпитване или ако 
такава причинно-следствена връзка е 
разумно възможна;

а) всяко увреждане на здравето, което 
има причинно-следствена връзка с 
изделието за оценка на действието, 
референтното изделие или процедурата 
на изпитване или ако такава причинно-
следствена връзка е разумно възможна;

Or. en

Изменение 305
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Глава 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава VII Глава VIII
 Проследяване на безопасността и 
надзор на пазара

Проследяване на безопасността и надзор 
на пазара
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Or. en

Изменение 306
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – алинея 1– буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всеки сериозен инцидент с изделия, 
предоставени на пазара на Съюза;

а) всеки сериозен инцидент с изделия, 
предоставени на пазара на Съюза,
включително датата и мястото на 
инцидента; производителят включва 
информация, когато такава е 
налична, относно пациента или 
потребителя и медицинския 
специалист, участвали в инцидента;

Or. en

Изменение 307
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – алинея 1– буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всеки сериозен инцидент с изделия, 
предоставени на пазара на Съюза;

а) всеки инцидент с изделия, 
предоставени на пазара на Съюза;

Or. en

Изменение 308
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за насърчаване на 
медицинските специалисти, 
потребителите и пациентите да 
докладват на компетентните органи в 
съответните държави членки за 
подозираните сериозни инциденти по 
параграф 1, буква а). Те регистрират 
тези доклади на национално ниво. 
Когато компетентен орган на държава 
членка получи такива доклади, 
предприема необходимите мерки, за 
да гарантира, че производителят на 
съответното изделие е уведомен за 
инцидента, а производителят от своя 
страна предприема целесъобразните 
последващи мерки.

Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, в т.ч. целеви 
информационни кампании, за 
насърчаване на медицинските 
специалисти, потребителите и 
пациентите да докладват на 
компетентните органи в съответните 
държави членки за подозираните 
сериозни инциденти по параграф 1, 
буква а). Те регистрират тези доклади на 
национално ниво. Когато компетентен 
орган на държава членка получи такива 
доклади, незабавно уведомява 
производителя на съответното изделие,
а производителят от своя страна 
предприема целесъобразните 
последващи мерки.

Когато компетентен орган на 
държава членка потвърди, че 
получените доклади по първата 
алинея се отнасят до сериозен 
инцидент, той незабавно 
нотифицира тези доклади до 
електронната система, посочена в 
член 60, освен ако същият инцидент 
вече не е бил докладван от 
производителя.

Or. en

Изменение 309
Петер Лизе, Алда Соуза, Маргрете Аукен, Паоло Бартолоци, Ан Делво, Анна 
Росбак, Томас Улмер, Зофия Мазей Кукович, Ренате Зомер, Мирослав 
Миколашик

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за насърчаване на 
медицинските специалисти, 

Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за насърчаване на 
медицинските специалисти, в т.ч. 
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потребителите и пациентите да 
докладват на компетентните органи в 
съответните държави членки за 
подозираните сериозни инциденти по 
параграф 1, буква а). Те регистрират
тези доклади на национално ниво. 
Когато компетентен орган на държава 
членка получи такива доклади, 
предприема необходимите мерки, за да 
гарантира, че производителят на 
съответното изделие е уведомен за 
инцидента, а производителят от своя 
страна предприема целесъобразните 
последващи мерки.

лекарите и фармацевтите,
потребителите и пациентите да 
докладват на компетентните органи в 
съответните държави членки за 
подозираните сериозни инциденти по 
параграф 1, буква а). Те регистрират 
тези доклади на национално ниво. 
Когато компетентен орган на държава 
членка получи такива доклади, 
предприема необходимите мерки, за да 
гарантира, че производителят на 
съответното изделие е уведомен за 
инцидента, а производителят от своя 
страна предприема целесъобразните 
последващи мерки.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба отразява възприетия подход в Директивата относно 
фармакологичната бдителност.

Изменение 310
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В докладите за подозираните 
сериозни инциденти се посочва дали 
са били заменени части или 
компоненти съгласно посоченото в 
член 19.

Or. en

Обосновка

Докладването на използването на резервни части или компоненти следва да позволи на 
компетентните органи бързо да идентифицират проблемите, дължащи се на 
резервни части или компоненти.
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Изменение 311
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки координират 
помежду си разработването на 
стандартни уеб базирани 
структурирани образци за докладване 
за сериозните инциденти от 
медицинските специалисти, 
потребителите и пациентите.

Комисията в сътрудничество с
държавите членки и при консултация 
със съответните партньори, в т.ч. 
организациите на пациентите и на 
потребителите, разработва 
стандартни образци за електронно и 
неелектронно докладване за 
сериозните инциденти от медицинските 
специалисти, потребителите и 
пациентите.

Or. en

Изменение 312
Ребека Тейлър, Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Член 60 – точка 1 – буква eа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) докладите на компетентните 
органи за сериозни инциденти и 
коригиращи действия във връзка с 
безопасността, предприети от 
здравните институции по отношение 
на изделията, посочени в член 4, 
параграф 4.

Or. en

Обосновка

Вътрешното освобождаване на изделия, произведени и използвани в една здравна 
институция, следва да подлежи на изискванията за докладване. При бъдещото 
преразглеждане на законодателството Европейската комисия ще се възползва от 
достъпа до тази информация.
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Изменение 313
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Събраната и обработената чрез 
електронната система информация е 
достъпна за компетентните органи на 
държавите членки, Комисията и 
нотифицираните органи.

2. Събраната и обработената чрез 
електронната система информация е 
достъпна за компетентните органи на 
държавите членки, Комисията и 
нотифицираните органи. След 
консултация с Координационната 
група по медицинските изделия, на 
всеки 6 месеца Комисията предоставя 
преглед на тази информация на 
обществото и медицинските 
специалисти. Тази информация е 
достъпна чрез европейската банка 
данни по член 25.

Or. en

Обосновка

Медицинските специалисти и обществото ще имат полза от преглед на 
информацията относно наблюдението и надзора на пазара. Тъй като тази 
информация ще налага чувствително обработване, КГМИ е подходящият форум, 
който да предостави тази информация на европейската банка данни.

Изменение 314
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Събраната и обработената чрез 
електронната система информация е 
достъпна за компетентните органи на 
държавите членки, Комисията и
нотифицираните органи.

2. Събраната и обработената чрез 
електронната система информация е 
достъпна за компетентните органи на 
държавите членки, Комисията, 
Агенцията, нотифицираните органи и 
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медицинските специалисти.

Or. en

Изменение 315
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията предприема 
необходимото, за да се осигурят
съответните нива на достъп до 
електронната система на медицинските 
специалисти и обществеността.

3. Комисията предприема 
необходимото, за да се осигури 
подходящо ниво на достъп до 
електронната система на 
обществеността. По-конкретно тя 
гарантира, че ако бъде поискана 
информация относно дадено 
медицинско изделие, такава 
информация става достъпна 
незабавно и най-късно до 15 дни.

Or. en

Изменение 316
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Когато при доклади, получени 
съгласно член 59, параграф 3, 
компетентният орган установи, че 
те са свързани със сериозен инцидент, 
той незабавно ги предава към 
електронната система по член 60, 
освен когато същият инцидент вече е 
бил докладван от производителя.

заличава се

Or. en
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Изменение 317
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията по параграф 1 
незабавно се предава чрез електронната 
система на всички съответни 
компетентни органи и е достъпна за 
държавите членки и Комисията.

2. Информацията по параграф 1 
незабавно се предава чрез електронната 
система на всички съответни 
компетентни органи и е достъпна за 
държавите членки и Комисията. След 
консултация с Координационната 
група по медицинските изделия, на 
всеки 6 месеца Комисията предоставя 
преглед на тази информация на 
обществото и медицинските 
специалисти. Тази информация е 
достъпна чрез европейската банка 
данни по член 25.

Or. en

Обосновка

Медицинските специалисти и обществото ще имат полза от преглед на 
информацията относно наблюдението и надзора на пазара. Тъй като тази 
информация ще налага чувствително обработване, КГМИ е подходящият форум, 
който да предостави тази информация на европейската банка данни.

Изменение 318
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията по параграф 1 
незабавно се предава чрез електронната 
система на всички съответни 
компетентни органи и е достъпна за 
държавите членки и Комисията.

2. Информацията по параграф 1 
незабавно се предава чрез електронната 
система на всички съответни 
компетентни органи и е достъпна за 
държавите членки, Комисията, 
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Агенцията и медицинските 
специалисти. Комисията също така 
предприема необходимото, за да се 
осигури подходящо ниво на достъп до 
електронната система на 
обществеността. По-конкретно тя 
гарантира, че ако бъде поискана 
информация относно дадено 
медицинско изделие, такава 
информация става достъпна 
незабавно и най-късно до 15 дни.

Or. en

Изменение 319
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Глава 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава VIII Глава IX
 Сътрудничество между държавите 
членки, координационна група по 
медицинските изделия, референтни 
лаборатории на ЕС, регистри на 
изделията

Сътрудничество между държавите 
членки, координационна група по 
медицинските изделия, референтни 
лаборатории на ЕС, регистри на 
изделията

Or. en

Изменение 320
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) разглежда въпроси, свързани с 
процедурата на взаимно признаване, в 
съответствие с разпоредбите на член 
39д;
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Or. en

Изменение 321
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) контролира координационната 
група от нотифицирани органи, 
както е посочено в член 39;

Or. en

Обосновка

КГМИ следва да контролира координационната група от нотифицирани органи, за да 
гарантира спазването на изискванията за присъствие и да им даде възможност да 
бъдат по-добре информирани за състоянието на нотифицираните органи в ЕС.

Изменение 322
Кристофер Фйелнер, Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) допринася за контрола на някои 
оценки на съответствието съгласно 
член 42;

заличава се

Or. en

Изменение 323
Аня Вайсгербер, Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) допринася за контрола на някои 
оценки на съответствието съгласно 
член 42;

заличава се

Or. en

Обосновка

КГМИ е съществена част от регулаторната рамка. Поради това нейната задача 
следва да се опише по-подробно.

Изменение 324
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) действа като форум за арбитраж 
при спорове във връзка с глава ІV 
относно компетентностите на 
нотифицираните органи.

Or. en

Обосновка

Екипът за съвместно оценяване и КГМИ следва ефективно да контролират работата 
на нотифицираните органи. Ако на КГМИ се възложи задължението да анулира 
отстраняването на даден нотифициран орган, това ще повиши техния контрол.

Изменение 325
Аня Вайсгербер, Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) допринася за разработване на насоки 
за ефективно и уеднаквено прилагане на 

в) допринася за разработване на насоки 
за ефективно и уеднаквено прилагане на 
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настоящия регламент, по-конкретно по 
отношение на определянето и 
наблюдението на нотифицираните 
органи, заявлението във връзка с 
общите изисквания към 
безопасността и действието и 
извършването на клиничната оценка 
от производителите и оценяването 
от нотифицираните органи;

настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

КГМИ е съществена част от регулаторната рамка. Поради това нейната задача 
следва да се опише по-подробно.

Изменение 326
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) подпомага Комисията при 
предоставянето на преглед на 
контролните данни и дейностите за 
надзор на пазара, в т.ч. всички 
предприети превантивни мерки за 
опазване на здравето на всеки 6 
месеца. Тази информация е достъпна 
чрез европейската банка данни по 
член 75;

Or. en

Обосновка

Медицинските специалисти и обществото ще имат полза от преглед на 
информацията относно наблюдението и надзора на пазара. Тъй като тази 
информация ще налага чувствително обработване, КГМИ е подходящият форум, 
който да предостави тази информация на европейската банка данни.
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Изменение 327
Аня Вайсгербер, Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) консултира и подпомага 
Комисията по нейно искане при 
оценката Й на който и да е въпрос във 
връзка с прилагането на настоящия 
регламент;

заличава се

Or. en

Обосновка

КГМИ е съществена част от регулаторната рамка. Поради това нейната задача 
следва да се опише по-подробно.

Изменение 328
Аня Вайсгербер, Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) допринася за уеднаквена 
административна практика във 
връзка с ин витро диагностичните 
медицински изделия в държавите 
членки.

заличава се

Or. en

Обосновка

КГМИ е съществена част от регулаторната рамка. Поради това нейната задача 
следва да се опише по-подробно.

Изменение 329
Аня Вайсгербер, Томас Улмер
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Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – алинея 1 – букви ea)—ек) (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) следи непрекъснато техническия 
прогрес, по-специално в областта на 
имплантируемите изделия и 
преценява дали основните изисквания 
за безопасност и експлоатация, 
предвидени в настоящия регламент са 
подходящи, за да осигурят 
безопасната експлоатация на 
медицинските изделия и определя 
необходимостта от изменение на 
приложение І;
еб) разработва насоки за клиничните 
изпитвания на определени 
медицински изделия
ев) допринася за разработването на 
стандарти за медицинските изделия;
ег) допринася за разработването на 
общи технически спецификации 
(ОТС)
ед) разработва и поддържа рамкова 
програма за Европейски надзор на 
пазара;
ее) разработва минимални изисквания 
за система за управление на 
качеството за националните органи 
за надзор на пазара;
еж) организира съвместен надзор на 
пазара и съвместни проекти за 
изпитвания;
ез) организира програми за обучение и 
обмен на национални длъжностни 
лица за надзор на пазара, за 
определяне и наблюдение на 
нотифицираните органи и за 
клинични изследвания;
еи) организира информационни 
кампании и програми за съвместни 
посещения;
ей) в рамките на шест месеца 



AM\936067BG.doc 81/122 PE510.755v01-00

BG

предоставя становище относно 
прилагането на критериите за 
класифициране, посочени в 
приложение VІІ по отношение на 
дадено изделие или категория или 
група изделия, в съответствие с член 
41, параграф 3;
ек) предоставя становище по искане 
на Комисията относно 
класифицирането на дадено изделие 
или категория или група изделия в 
съответствие с член 41, параграф 4.

Or. en

Обосновка

КГМИ е съществена част от регулаторната рамка. Поради това нейните 
компетенции следва да се опишат по-подробно.

Изменение 330
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 77а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 77а
Консултативен комитет

Консултативният комитет, създаден 
по реда и условията на член 78а от 
Регламент (ЕС) [позоваване на 
бъдещия регламент за медицинските 
изделия], изпълнява задачите, които 
са му възложени с настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 331
Петер Лизе
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Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) извършват подходящите изпитвания 
на образци от произведените изделия от 
клас Г или партиди изделия от клас Г, 
предвидени в раздел 5.7 от приложение 
VІІІ и в раздел 5.1 от приложение Х;

б) извършват подходящите
лабораторни изпитвания на образци от 
произведените изделия от клас Г или 
партиди изделия от клас Г, предвидени 
в раздел 5.7 от приложение VІІІ и в 
раздел 5.1 от приложение Х;

Or. en

Обосновка

Пояснение, че това трябва да бъдат лабораторни изпитвания, а не просто 
„изпитвания на хартия“.

Изменение 332
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) извършват подходящите изпитвания 
на образци от произведените изделия от 
клас Г или партиди изделия от клас Г, 
предвидени в раздел 5.7 от приложение 
VІІІ и в раздел 5.1 от приложение Х;

б) извършват подходящите изпитвания 
на образци от произведените изделия от 
клас Г по искане на компетентните 
органи на образци, събрани по време 
на дейности за надзор на пазара 
съгласно член 65, и на 
нотифицираните органи на образци, 
събрани по време на необявени 
предварително инспекции съгласно 
приложение VІІІ, раздел 4.4; 

Or. en

Обосновка

Според оценката на въздействието изпитването на освободени партиди от образци, 
избрани от производителя, няма практическа стойност за гарантирането на 
безопасността на пациентите. Контролът чрез ефективно изпитване на образци на 
пазара, извън предприятията на производителя, би бил рентабилен, без да изисква 
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допълнителни средства. С тази промяна от контрол на освободени партиди към 
необявен предварително постпазарен контрол по-добре ще се откриват измами, 
фалшификации и дефектни продукти и ще се гарантира рентабилна система за 
контрол.

Изменение 333
Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) предоставят научни становища по
актуалното състояние на технологиите 
във връзка с конкретни изделия или 
категория или група изделия;

г) предоставят научни становища и 
техническо съдействие за определяне
актуалното състояние на технологиите 
във връзка с конкретни изделия или 
категория или група изделия;

Or. en

Обосновка

По-добра формулировка и по-ясно определяне на задачите на референтните 
лаборатории.

Изменение 334
Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) допринасят за разработване на 
подходящи методи за изпитване и 
анализ, които да се използват при 
процедурите за оценяване на 
съответствието и надзора на пазара;

е) допринасят за разработване на 
подходящи методи за изпитване и 
анализ, които да се използват при 
процедурите за оценяване на 
съответствието, по-специално при 
проверката на партиди изделия от 
клас Г и при надзора на пазара;

Or. en
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Обосновка

Задачата на референтните лаборатории да отговарят и за верификацията на 
партиди IVD от клас Г трябва да бъде описана в член 78.

Изменение 335
Петер Лизе, Нора Бера

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) допринасят за разработване на 
стандарти на международно ниво;

и) допринасят за разработване на общи 
технически спецификации (ОТС), 
както и на международни стандарти;

Or. en

Обосновка

Референтните лаборатории трябва да притежават съответните знания, опит и 
технически умения, за да допринасят за разработването на ОТС. По-добра 
формулировка.

Изменение 336
Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат подходящо квалифициран 
персонал с адекватни знания и опит в 
областта на ин витро диагностичните 
медицински изделия, за които са 
определени;

а) имат подходящо квалифициран 
персонал с адекватни знания и опит в 
областта на инвитро диагностичните 
медицински изделия, за които са 
определени;

подходящите знания и опит се 
базират на
— опит в оценяването на 
високорискови IVD и в извършването 
на съответните лабораторни 
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изпитвания;
— задълбочени познания за 
високорисковите инвитро
диагностични медицински изделия и 
съответните технологии;
— доказан лабораторен опит в една 
от следните области: лаборатория за 
изпитване или калибриране, надзорен 
орган или институция, национална 
референтна лаборатория за изделия 
клас Г, качествен контрол на 
инвитро диагностични медицински 
изделия, разработване на справочни 
материали за IVD, калибриране на 
диагностични медицински изделия; 
лаборатории или кръвни банки, които 
извършват експериментална оценка и 
използват високорискови IVD или, 
когато е приложимо, ги произвеждат 
самостоятелно;
— знания и опит с продукти или 
изпитване на партиди, проверки на 
качеството, проектиране, 
производство и използване на IVD;
— познания за рисковете за здравето, 
на които са изложени пациентите, 
техните партньори и реципиентите 
на кръв/органи/дарени 
тъкани/препарати, свързани с 
използването и по-специално с 
неизправностите на високорисковите 
IVD;
— познаване на настоящия 
регламент и приложимото 
законодателство, правила и насоки, 
познаване на общите технически 
спецификации (ОТС), приложимите 
хармонизирани стандарти, 
специфичните изисквания за 
продукта и съответните документи 
с указания;
— участие в съответните външни и 
вътрешни схеми за оценка на 
качеството, организирани от 
международни или национални 
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организации.

Or. en

Обосновка

Изискванията за референтните лаборатории трябва да бъдат ясно описани.

Изменение 337
Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато нотифицирани органи или 
държави членки поискат научно или 
техническо съдействие или научно 
становище от референтна лаборатория 
на ЕС, е възможно те да трябва да 
заплатят такси съгласно предварително 
определени прозрачни условия, за да се 
покрият изцяло или частично
разходите, извършени от лабораторията 
при изпълнение на възложената задача.

5. Когато нотифицирани органи или 
държави членки поискат научно или 
техническо съдействие или научно 
становище от референтна лаборатория 
на ЕС, те трябва да заплатят такси 
съгласно предварително определени 
прозрачни условия, за да се покрият 
изцяло разходите, извършени от 
лабораторията при изпълнение на 
възложената задача.

Or. en

Обосновка

Таксите следва да покриват изцяло разходите, за да се избегне изкривяване на 
конкуренцията между референтните лаборатории

Изменение 338
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Комисията и държавите членки 
предприемат необходимите мерки за
насърчаване на създаването на регистри 

Комисията и държавите членки 
предприемат необходимите мерки за
обезпечаване създаването на регистри 
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за конкретни типове изделия с цел 
събиране на опит след пускане на 
пазара/пускане в действие във връзка с 
употребата на тези изделия. Тези 
регистри допринасят за независимата 
оценка на дългосрочната безопасност и 
действие на изделията.

за инвитро диагностични медицински
изделия с цел събиране на опит след 
пускане на пазара/пускане в действие 
във връзка с употребата на тези изделия.
Регистрите за клас В и Г се създават 
систематично. Тези регистри 
допринасят за независимата оценка на 
дългосрочната безопасност и действие 
на изделията.

Or. en

Изменение 339
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Глава 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава IX Глава Х
 Поверителност, защита на данните, 
финансиране и санкции

Поверителност, защита на данните, 
финансиране и санкции

Or. en

Изменение 340
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Настоящият регламент не засяга 
възможността на държавите членки да 
събират такси за дейностите по 
настоящия регламент, при условие че 
размерът на таксите е определен по 
прозрачен начин и с цел да се покриват 
разходите. Най-малко три месеца преди 
да приемат структурата и размера на 
таксите, те информират Комисията и 

Настоящият регламент не засяга 
възможността на държавите членки да 
събират такси за дейностите по 
настоящия регламент, при условие че 
размерът на таксите е сравним и
определен по прозрачен начин и с цел 
да се покриват разходите. Най-малко 
три месеца преди да приемат 
структурата и размера на таксите, те 
информират Комисията и останалите 
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останалите държави членки. държави членки.

Or. en

Изменение 341
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки приемат разпоредби 
за санкциите, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент, и вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират 
тяхното прилагане. Предвидените 
санкции са ефективни, съразмерни и 
възпиращи. Държавите членки 
уведомяват Комисията за тези 
разпоредби най-късно до [3 месеца 
преди датата на прилагане на настоящия 
регламент] и също така незабавно Й 
съобщават за всяко последващо 
изменение, което ги засяга.

Държавите членки приемат разпоредби 
за санкциите, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент, и вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират 
тяхното прилагане и достатъчен 
възпиращ ефект. Предвидените 
санкции са ефективни, съразмерни и 
възпиращи. Държавите членки 
уведомяват Комисията за тези 
разпоредби най-късно до [3 месеца 
преди датата на прилагане на настоящия 
регламент] и също така незабавно Й 
съобщават за всяко последващо 
изменение, което ги засяга.

Or. en

Изменение 342
Андрес Перельо Родригес

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки приемат разпоредби 
за санкциите, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент, и вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират 
тяхното прилагане. Предвидените 

Държавите членки приемат разпоредби 
за санкциите, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент, и вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират 
тяхното прилагане. Предвидените 
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санкции трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи. 
Държавите членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби най-
късно до [3 месеца преди датата на 
прилагане на настоящия регламент] и 
също така незабавно Й съобщават за 
всяко последващо изменение, което ги 
засяга.

санкции трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи. 
Възпиращият характер на санкцията 
се определя във връзка с придобитата 
финансова полза в резултат на 
нарушението. Държавите членки 
уведомяват Комисията за тези 
разпоредби най-късно до [3 месеца 
преди датата на прилагане на настоящия 
регламент] и също така незабавно Й 
съобщават за всяко последващо 
изменение, което ги засяга.

Or. es

Обосновка

За да действа като възпиращо средство за измамно поведение и за да се гарантира 
нейната ефективност, санкцията следва да бъде значително по-голяма от 
финансовата полза, придобита от производителя в резултат на нарушението или 
извършената измама.

Изменение 343
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Глава 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава Х Глава ХІ

Заключителни разпоредби Заключителни разпоредби

Or. en

Изменение 344
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Той се прилага от [пет години след 
влизането му в сила].

2. Той се прилага от [три години след 
влизането му в сила].

Or. en

Изменение 345
Алда Соуза

Предложение за регламент
Приложение І – част II – точка 6 – подточка 6.1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) клиничното действие, като 
диагностична чувствителност, 
диагностична специфичност, 
положителна и отрицателна прогнозна 
стойност, съотношение на 
вероятностите, очаквани стойности при 
индивиди с прицелно клинично или 
физиологично състояние или при 
индивиди без това клинично или 
физиологично състояние.

б) клиничното действие, в т.ч. 
показатели за клинична валидност 
като диагностична чувствителност, 
диагностична специфичност, 
положителна и отрицателна прогнозна 
стойност, съотношение на 
вероятностите, очаквани стойности при 
индивиди с прицелно клинично или 
физиологично състояние или при 
индивиди без това клинично или 
физиологично състояние; и, когато е 
уместно, показатели за клиничната 
полза; в случай на съпътстващи 
изделия се изискват доказателства за 
клиничната полза на изделието за 
предназначената употреба (набор от 
пациенти с по-рано диагностицирано 
заболяване или предразположение, 
подходящо за целева терапия); за 
съпътстващи изделия 
производителят следва да предостави 
клинични доказателства във връзка с 
въздействието на положителен или 
отрицателен тест върху (1) грижата 
за пациента; и (2) здравните 
резултати, когато са използвани 
съгласно предписанията на
назначената терапевтична 
интервенция.
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Or. en

Изменение 346
Дачиана Октавиа Сърбу, Кътълин Сорин Иван

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 7 – подточка 7.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

7.3. Изделията се проектират и 
произвеждат така, че да се намалят, 
доколкото е възможно, рисковете от 
вещества, които е възможно да се 
отделят от изделията. Особено 
внимание трябва да се обръща на
веществата, които са канцерогенни, 
мутагенни или токсични за 
репродукцията съгласно част 3 от 
приложение VІ към Регламент (ЕО) № 
1272/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета от 16 декември 2008 г. 
относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси, за изменение и за 
отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 
1999/45/ЕО и за изменение на Регламент
(ЕО) № 1907/2006, и на веществата, 
които нарушават функциите на 
ендокринната система, за които има 
научни доказателства за вероятни 
сериозни последици за човешкото 
здраве и които са идентифицирани 
съгласно процедурата по член 59 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH).

7.3. Изделията се проектират и 
произвеждат така, че да се намалят, 
доколкото е възможно, рисковете от 
вещества, които е възможно да се 
отделят от изделията. Веществата, които 
са канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията съгласно
част 3 от приложение VІ към 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. относно 
класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси, за 
изменение и за отмяна на директиви 
67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за 
изменение на Регламент (ЕО)
№ 1907/2006, и на веществата, които 
нарушават функциите на ендокринната 
система, за които има научни 
доказателства за вероятни сериозни 
последици за човешкото здраве.

Or. en

Обосновка

Предложението ограничава особеното внимание, което следва да се обръща на 
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веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система до тези, 
идентифицирани по REACH. Това е твърде рестриктивно. Така например следва да се 
вземат предвид и предстоящите критерии на Комисията за веществата, нарушаващи 
функциите на ендокринната система.

Изменение 347
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – част II – точка 16а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

16а. Изделията, предназначени за 
самотестуване, помагат на 
потребителите да получат достъп до 
информация за тяхното здраве. 
Липсата на подходящо консултиране 
относно използването на изделията, 
като например вземането на проби, 
отчитането и тълкуването на 
резултатите, може да доведе до 
травматични събития и да навреди 
на потребителите. Следователно 
държавите членки следва да осигурят 
подходящо консултиране, извършвано 
от лица, които имат право да 
упражняват медицинска професия 
съгласно приложимото национално 
законодателство, преди употребата 
на изделията за самотестуване, 
произведени за тестуване на хронични 
и заразни заболявания.

Or. en

Обосновка

Вземането на проби, отчитането и тълкуването на резултатите са процедури, 
които дават възможност за неправилно боравене и погрешни действия от страна на 
неспециалисти. Самотестуването има смисъл само ако то е част от последователно 
мултидисциплинарно управление на дадено заболяване. Без подходящо консултиране 
от лекар някои лица могат да решат, че информацията, получена от изделията за 
самотестуване, е точна. Подходящото консултиране може да спомогне и за 
намаляване на евентуалния риск от злоупотреба, например натиск или принуда от 
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страна на партньор или работодател.

Изменение 348
Алда Соуза

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 17 – подточка 17.1 – параграф 1 – встъпителна 
част

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Всяко изделие се придружава от 
информация за идентифициране на 
изделието и производителя му и от 
информация за безопасността и 
действието, която се предоставя на 
потребителя (професионален 
потребител или неспециалист) или на 
което и да е друго лице, ако е 
необходимо. Тази информация може да 
е на самото изделие, на опаковката или 
в инструкцията за употреба, като се 
взема предвид следното:

Всяко изделие се придружава от 
информация за идентифициране на 
изделието и производителя му и от 
информация за безопасността и 
действието, която се предоставя на 
потребителя (професионален 
потребител или неспециалист) или на 
което и да е друго лице, ако е 
необходимо. Тази информация може да 
е на самото изделие, на опаковката или 
в инструкцията за употреба и трябва да 
е посочена на уебсайта на 
производителя, като се взема предвид 
следното:

Or. en

Обосновка

Настоящото определение на „етикет“ не обхваща изследванията, проведени в 
лаборатория. Получателите на резултатите, генерирани от тези устройства, следва 
да имат еднакъв достъп до информацията, съдържаща се върху етикета, както и 
потребителите на други инвитро диагностични изделия.

Изменение 349
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 17 – точка 17.2 – параграф 1 – подточка xv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

xv) ако изделието е за еднократна 
употреба, да се посочи това. Указанието 

xv) ако изделието е за еднократна 
употреба, да се посочи това; 
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на производителя за еднократната 
употреба трябва да е последователно в 
целия Съюз;

производителят предоставя 
достатъчно доказателства, че 
изделието не може да бъде 
преработено по безопасен начин;
указанието на производителя за 
еднократната употреба трябва да е 
последователно в целия Съюз;

Or. en

Изменение 350
Алда Соуза

Предложение за регламент
Приложение 1 – част III – точка 17 – подточка 17.3 – параграф 17.3.1 – подточка ii) 
– тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— функцията му (например скрининг, 
наблюдение, диагностициране или 
подпомагане на диагностицирането),

— функцията му (например скрининг, 
наблюдение, диагностициране или 
подпомагане на диагностицирането, 
прогнозиране, съпътстващо изделие),

Or. en

Изменение 351
Алда Соуза

Предложение за регламент
Приложение 1 – част III – точка 17 – подточка 17.3 – параграф 17.3.1 – подточка ii) 
– тире 7а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

— за съпътстващите изделия —
съответната целева група от 
населението и инструкции за 
употреба със съответната 
терапевтика/и.

Or. en
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Изменение 352
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Приложение 1 – част III – точка 17 – подточка 17.3 – параграф 17.3.1 – буква xii) –
тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

— ако изделието е за еднократна 
употреба, да се посочи това. Указанието 
на производителя за еднократната 
употреба трябва да е последователно в 
целия Съюз;

— ако изделието е за еднократна 
употреба, да се посочи това;
производителят предоставя 
достатъчно доказателства, че 
изделието не може да бъде 
преработено по безопасен начин;
указанието на производителя за 
еднократната употреба трябва да е 
последователно в целия Съюз;

Or. en

Изменение 353
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Приложение 1 – част III – точка 17 – подточка 17.3 – параграф 17.3.1 – буква xii) –
тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

— ако изделието е за многократна 
употреба — информация за 
подходящите процеси, даващи 
възможност за повторна употреба, 
включително почистване, дезинфекция, 
обеззаразяване, опаковане и ако е 
необходимо, валидиран метод за 
повторна стерилизация. Информацията 
трябва да се представя, за да се установи 
кога изделието не може повече да се 
използва, например признаци за 
увреждане на материала или 
максимален брой повторни употреби.

— ако изделието е за многократна 
употреба — информация за 
подходящите процеси, даващи 
възможност за повторна употреба, 
включително почистване, дезинфекция, 
обеззаразяване, опаковане, максимален 
брой допустими повторни употреби и 
ако е необходимо, валидиран метод за 
повторна стерилизация; информацията 
трябва да се представя, за да се установи 
кога повече изделието не може да се 
използва, например признаци за 
увреждане на материала.

Or. en
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Изменение 354
Алда Соуза

Предложение за регламент
Приложение 2 – точка 1 – подточка 1.1 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) функцията му (например скрининг, 
наблюдение, диагностициране или 
подпомагане на диагностицирането),

ii) функцията му (например скрининг, 
наблюдение, диагностициране или 
подпомагане на диагностицирането, 
прогнозиране, съпътстващо изделие),

Or. en

Изменение 355
Алда Соуза

Предложение за регламент
Приложение 2 – точка 1 – подточка 1.1 – буква в) – подточка viii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

viii а) за съпътстващите изделия —
съответната целева група от 
населението и инструкции за 
употреба със съответната 
терапевтика/и.

Or. en

Изменение 356
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Приложение 2 – точка 6 – параграф 2 – подточка 6.1 – подточка 6.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Докладът за клиничните доказателства 
по раздел 3 от приложение ХІІ се 
включва в техническата документация 

Докладът за клиничните доказателства 
по раздел 3 от приложение ХІІ се 
включва в техническата документация и
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и/или в нея се съдържат препратки към 
него.

в нея се съдържат препратки към него.

Or. en

Обосновка

В техническата документация следва да бъде включен целият доклад за клиничните 
доказателства.

Изменение 357
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 2 – точка 7 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Публичен достъп до техническа 
документация
Техническата документация и 
клиничните доказателства, 
представени от производителите на 
нотифицираните органи, трябва да се 
оповестят публично.

Or. en

Обосновка

Пълното разкриване на техническата документация и клиничните доказателства е 
необходимо, с цел да се гарантира, че изделията са безопасни и функционират добре.

Изменение 358
Петер Лизе

Предложение за регламент
Приложение 3 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Позоваване на съответните 
хармонизирани стандарти или 

заличава се
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използвани ОТС, въз основа на които е 
декларирано съответствието.

Or. en

Обосновка

Позоваването на хармонизираните стандарти и на приложимите части от 
стандарти се прави в техническата документация и може да бъде проверено от 
публичните органи заедно с всички доказателствени елементи. Постоянната нужда 
от промени чрез актуализиране на стандартите в декларацията за съответствие би 
била огромна, без това да създава допълнителна стойност по отношение на 
безопасността на пациентите или безопасността на изделията като цяло. Това е 
огромна тежест за производителите и следва да се заличи, с цел да се избегне 
прекомерна бюрокрация.

Изменение 359
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 5 – раздел 1 – параграф 1 – точка 18а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

18а. Пълна техническа документация 
и доклад за клиничното действие.

Or. en

Изменение 360
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 1 – подточка 1.1. – подточка 1.1.4. – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Организационната структура и 
функциите, отговорностите и 
правомощията на висшето ръководство 
на нотифицирания орган и другия 
персонал с влияние върху изпълнението 
и резултатите от дейностите по 

Организационната структура и 
функциите, отговорностите и 
правомощията на висшето ръководство 
на нотифицирания орган и другия 
персонал с влияние върху изпълнението 
и резултатите от дейностите по 
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оценяване на съответствието ясно се 
документират.

оценяване на съответствието ясно се 
документират. Тази информация е 
обществено достояние.

Or. en

Изменение 361
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 1.2.3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.3.а. Нотифицираният орган 
предоставя на националния орган 
доказателства, че не са налице 
конфликти на интереси в 
съответствие с точка 1.2.3. 
Националният орган докладва пред 
Комисията два пъти годишно при 
условия на пълна прозрачност.

Or. en

Изменение 362
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 1.2.6

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.6. Нотифицираният орган гарантира 
и документира, че дейностите на 
неговите поделения или 
подизпълнители и на който и да е 
свързан субект не засягат неговата 
независимост, безпристрастност или 
обективност при дейностите му по 
оценяване на съответствието.

1.2.6. Нотифицираният орган гарантира 
и документира, че дейностите на 
неговите поделения или 
подизпълнители и на който и да е 
свързан субект не засягат неговата 
независимост, безпристрастност или 
обективност при дейностите му по 
оценяване на съответствието.

Нотифицираният орган предоставя 
на националния орган доказателства, 
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че спазва настоящата точка.

Or. en

Изменение 363
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Персоналът на нотифицирания орган 
спазва задължение за служебна тайна по 
отношение на информацията, 
получена при изпълнение на своите 
задачи съгласно настоящия регламент, 
освен по отношение на националните 
органи, отговарящи за нотифицираните 
органи, компетентните органи или 
Комисията. Осигурява се защита на 
правата на собственост. За целта 
нотифицираният орган разполага с 
установени документирани процедури.

Персоналът на нотифицирания орган 
спазва задължение за служебна тайна по 
отношение на информация, получена 
при изпълнение на своите задачи 
съгласно настоящия регламент,
единствено в обосновани случаи и
освен по отношение на националните 
органи, отговарящи за нотифицираните 
органи, компетентните органи или 
Комисията. Осигурява се защита на 
правата на собственост. За целта 
нотифицираният орган разполага с 
установени документирани процедури.

Когато от обществеността или 
медицинските специалисти бъдат 
изискани информация и данни, 
нотифицираният орган прави 
публично достъпни причините за 
това тази информация да не се 
публикува.

Or. en

Изменение 364
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 1 – подточка 1.6 – параграф 1.6.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.6.1. Нотифицираният орган участва в 1.6.1. Нотифицираният орган участва в 
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съответните дейности по 
стандартизация и дейностите на 
координационната група на 
нотифицираните органи или гарантира, 
че персоналът, отговорен за оценките, е 
информиран за тези дейности и 
персоналът му, отговорен за 
оценяването и вземането на решения, е 
информиран за съответните 
законодателни актове, насоки и най-
добри практики, приети в рамките на 
настоящия регламент.

съответните дейности по 
стандартизация и дейностите на 
координационната група на 
нотифицираните органи или гарантира, 
че персоналът, отговорен за оценките, е 
информиран за тези дейности и 
персоналът му, отговорен за 
оценяването и вземането на решения, е 
информиран за съответните 
законодателни актове, насоки и най-
добри практики, приети в рамките на 
настоящия регламент. 
Нотифицираният орган съхранява 
данни за предприетите от него 
действия за информиране на 
персонала.

Or. en

Изменение 365
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 3 – подточка 3.1 – подточка 3.1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Това изисква наличието в 
организационната му структура на 
достатъчен научен персонал, 
притежаващ опит и знания, които са 
достатъчни за оценка на медицинската 
функционалност и действие на 
изделията, за които е нотифициран, с 
оглед на изискванията по настоящия 
регламент и по-конкретно тези по 
приложение І.

Това изисква постоянното наличие в 
организационната му структура на 
достатъчен научен персонал, 
притежаващ опит и знания, които са 
достатъчни за оценка на медицинската 
функционалност и действие на 
изделията, за които е нотифициран, с 
оглед на изискванията по настоящия 
регламент и по-конкретно тези по 
приложение І.

Or. en

Изменение 366
Дагмар Рот-Беренд
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Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 3.1.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1.2. Във всеки един момент, за всяка 
процедура за оценяване на 
съответствието и за всеки вид или 
категория продукти, за които е 
нотифициран, нотифицираният орган 
разполага в рамките на 
организационната си структура с 
необходимия административен, 
технически и научен персонал с 
техническите знания и достатъчен и 
подходящ опит във връзка с ин витро
диагностичните медицински изделия и 
съответните технологии за извършване 
на задачите по оценяване на 
съответствието, включително оценката 
на клиничните данни.

3.1.2. Във всеки един момент, за всяка 
процедура за оценяване на 
съответствието и за всеки вид или 
категория продукти, за които е 
нотифициран, нотифицираният орган 
разполага в рамките на 
организационната си структура с 
необходимия административен, 
технически и научен персонал с 
фармакологични, медицински и
техническите знания и достатъчен и 
подходящ опит във връзка с инвитро
диагностичните медицински изделия и 
съответните технологии за извършване 
на задачите по оценяване на 
съответствието, включително оценката 
на клиничните данни.

Or. en

Изменение 367
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 3.1.3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1.3а. Нотифицираният орган 
предоставя на разположение на 
Комисията списъка на своя персонал 
и експертния му опит, а при 
поискване — и на други страни. Този 
списък се актуализира.

Or. en

Изменение 368
Дагмар Рот-Беренд
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Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 3.2.3 – тире 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

— поне три години подходящ опит в 
областта на оценките на 
съответствието в нотифициран 
орган,

Or. en

Изменение 369
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 3.2.4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.4. Нотифицираните органи 
разполагат с персонал с клиничен опит. 
Този персонал е неизменна част от 
процеса на вземане на решения в 
рамките на нотифицирания орган, за да:

3.2.4. Клинични експерти:
нотифицираните органи разполагат 
постоянно с персонал с експертен 
опит в проектирането на клинични 
изпитвания, медицински 
статистики, клинично управление на 
пациентите, добра клинична 
практика в областта на клиничните 
изпитвания и фармакологията. Този 
персонал е неизменна част от процеса 
на вземане на решения в рамките на 
нотифицирания орган, за да:

Or. en

Изменение 370
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 3.2.4 – тире 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

— указва случаите, когато се изисква 
намесата на специалист за оценяване на 
клиничната оценка, извършена от 
производителя, и за да посочва експерти 
с подходяща квалификация;

— указва случаите, когато се изисква 
намесата на специалист за оценяване на
плановете за клинични изпитвания и
клиничната оценка, извършена от 
производителя, и за да посочва експерти 
с подходяща квалификация;

Or. en

Изменение 371
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 3.2.4 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

— може да обсъжда с производителя и 
външните клинични експерти 
клиничните данни от клиничната 
оценка на производителя и за да 
напътства по необходимия начин 
външните клинични експерти в 
оценяването на клиничната оценка;

— може да обсъжда обосновката на 
дизайна на планираното изпитване, 
плановете за клинични изпитвания и 
избора на контролната намеса с 
производителя и външните клинични 
експерти и за да напътства по 
необходимия начин външните клинични 
експерти в оценяването на клиничната 
оценка;

Or. en

Изменение 372
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 3.2.4 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

— може научно да оспорва 
представените клинични данни и 
резултатите от оценяването от страна на 
външните клинични експерти на 

— може научно да оспорва плановете 
за изпитване на клиничното действие 
и представените клинични данни, 
както и резултатите от оценяването от 
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клиничната оценка на производителя; страна на външните клинични експерти 
на клиничната оценка на производителя;

Or. en

Изменение 373
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 3.2.4 – тире 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

— дава представа за активните 
вещества.

Or. en

Изменение 374
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 3.2.5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.5. Персоналът, отговарящ за 
извършване на свързания с продукта 
преглед (например преглед на 
проектното досие и техническата 
документация или изследване на типа, 
включително аспекти като клиничната 
оценка, стерилизацията, валидирането 
на софтуера), има следната доказана 
квалификация:

3.2.5. Оценители на продукти:
персоналът, отговарящ за извършване 
на свързания с продукта преглед 
(например преглед на проектното досие 
и техническата документация или 
изследване на типа, включително 
аспекти като клиничната оценка, 
стерилизацията, валидирането на 
софтуера), има следната доказана 
квалификация:

Or. en

Изменение 375
Радвиле Моркунайте-Микуленйене
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Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 3.2.5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.5. Персоналът, отговарящ за 
извършване на свързания с продукта 
преглед (например преглед на 
проектното досие и техническата 
документация или изследване на типа, 
включително аспекти като клиничната 
оценка, стерилизацията, валидирането 
на софтуера), има следната доказана
квалификация:

3.2.5. Персоналът, отговарящ за 
извършване на свързания с продукта 
преглед (например преглед на 
проектното досие и техническата 
документация или изследване на типа, 
включително аспекти като клиничната 
оценка, стерилизацията, валидирането 
на софтуера), има подходяща 
квалификация, доказана от 
компетентен орган на държавата 
членка. Подходящи квалификации са 
например:

Or. lt

Изменение 376
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 3.2.6 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.6. Персоналът, отговарящ за 
извършване на одити на системата на 
производителя за управление на 
качеството, има следната доказана 
квалификация:

3.2.6. Одитори: персоналът, отговарящ 
за извършване на одити на системата на 
производителя за управление на 
качеството, има следната доказана 
квалификация:

Or. en

Изменение 377
Радвиле Моркунайте-Микуленйене

Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 3.2.6 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.6. Персоналът, отговарящ за 
извършване на одити на системата на 
производителя за управление на 
качеството, има следната доказана 
квалификация:

3.2.6. Персоналът, отговарящ за 
извършване на одити на системата на 
производителя за управление на 
качеството, има подходяща 
квалификация, удостоверена от 
компетентен орган на държавата 
членка. Подходящи квалификации са 
например:

Or. lt

Изменение 378
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 3 – подточка 3.3 – параграф 3.3.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.3.1. Нотифицираният орган е създал 
процес за пълно документиране на 
квалификацията на всяко едно лице, 
участващо в дейностите по оценяване на 
съответствието, и на спазването на 
квалификационните критерии по раздел 
3.2. Когато в изключителни 
обстоятелства спазването на 
квалификационните критерии по 
раздел 3.2 не може изцяло да се 
докаже, нотифицираният орган 
надлежно обосновава одобрението на 
този персонал за извършване на 
конкретни дейности по оценяване на 
съответствието.

3.3.1. Нотифицираният орган е създал 
процес за пълно документиране на 
квалификацията на всяко едно лице, 
участващо в дейностите по оценяване на 
съответствието, и на спазването на 
квалификационните критерии по раздел 
3.2.

Or. en

Изменение 379
Дагмар Рот-Беренд
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Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 3 – подточка 3.3 – подточка 3.4 – параграф 3.4.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.4.(-1). Нотифицираният орган 
разполага постоянно с „вътрешен” 
компетентен персонал и експертен 
опит не само в техническите 
области, свързани с оценката на 
действието на изделията, а също 
така и в медицинския сектор. Той 
разполага с капацитета да оцени 
„вътрешно” качеството на 
подизпълнителите. По дерогация се 
прилагат следните параграфи.

3.4.1. Без да се засягат ограниченията по 
раздел 3.2, нотифицираните органи 
могат да възлагат на подизпълнители 
ясно определени аспекти от дейностите 
по оценяване на съответствието. Не се 
разреша възлагането на подизпълнители 
на целия процес на одит на системите за 
управление на качеството или на одит 
на свързаните с продукта прегледи.

3.4.1. Без да се засягат ограниченията по 
раздел 3.2, нотифицираните органи 
могат да възлагат на подизпълнители —
публични субекти, ясно определени 
аспекти от дейностите по оценяване на 
съответствието. Когато клиничният 
опит е ограничен, поръчки могат да 
бъдат възлагани и на външни 
експерти за оценката на новаторски 
медицински изделия или технологии.
Не се разреша възлагането на 
подизпълнители на целия процес на 
одит на системите за управление на 
качеството или на одит на свързаните с 
продукта прегледи.

Or. en

Изменение 380
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 3 – подточка 3.3 – подточка 3.4 – параграф 3.4.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.4.2. Когато нотифициран орган 
възлага на подизпълнител (организация 
или физическо лице) дейности по 
оценяване на съответствието, органът 

3.4.2. Когато нотифициран орган 
възлага на подизпълнител (организация 
или физическо лице) дейности по 
оценяване на съответствието, органът 
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трябва да има политика по отношение 
на условията, при които може да се 
възлага на подизпълнители. Всяко 
възлагане на подизпълнители или 
консултиране на външни експерти 
надлежно се документира и е под 
формата на писмено споразумение, 
обхващащо, наред с другото, аспектите 
във връзка с поверителността и 
конфликта на интереси.

трябва да има политика по отношение 
на условията, при които може да се 
възлага на подизпълнители. Всяко 
възлагане на подизпълнители или 
консултиране на външни експерти 
надлежно се документира, е на 
разположение на обществеността и е 
под формата на писмено споразумение, 
обхващащо, наред с другото, аспектите 
във връзка с поверителността и 
конфликта на интереси.

Or. en

Изменение 381
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 3 – подточка 3.3 – подточка 3.4 – параграф 3.4.4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.4.4а. Политиката и процедурите по 
точки 3.4.2 и 3.4.4 се съобщават на 
националния орган преди всяко 
възлагане на подизпълнител.

Or. en

Изменение 382
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 3 – подточка 3.3 – подточка 3.5 – параграф 3.5.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.5.2. Нотифицираният орган извършва 
преглед на компетентността на 
персонала си и набелязва аспектите, по 
които е необходимо обучение, за да се 
запази нужното ниво на квалификации и 
знания.

3.5.2. Нотифицираният орган извършва 
преглед на компетентността на 
персонала си, набелязва аспектите, по 
които е необходимо обучение и 
гарантира, че съответно се вземат 
необходимите мерки, за да се запази 
нужното ниво на квалификации и 
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знания.

Or. en

Изменение 383
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 4 – подточка 4.3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.3. Нотифицираният орган разполага с 
документирани процедури, обхващащи 
най-малко:

4.3. Нотифицираният орган разполага с 
публично достъпни документирани 
процедури, обхващащи най-малко:

Or. en

Изменение 384
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Приложение 6 – точка 4 – подточка 4.3 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— обработката на заявлението, 
включително проверка на пълнотата на 
документацията, определянето на 
продукта като ин витро диагностично 
медицинско изделие и неговата 
класификация;

— обработката на заявлението, 
включително проверка на пълнотата на 
документацията, определянето на 
продукта като инвитро диагностично 
медицинско изделие и неговата 
класификация, както и минималното 
време за одитните му оценки;

Or. en

Изменение 385
Алда Соуза

Предложение за регламент
Приложение 7 – част 1 – точка 1.1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1. Прилагането на правилата за 
класификация се определя от 
предназначението на изделията.

1.1. Прилагането на правилата за 
класификация се определя от 
предназначението, новостта, 
сложността и присъщия риск на 
изделията.

Or. en

Изменение 386
Алда Соуза

Предложение за регламент
Приложение 7 – част 2 – точка 2.3 – параграф 1 – буква е) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) изделията, предназначени за употреба 
като съпътстващи изделия, или

i) изделията, предназначени за употреба 
като съпътстващи изделия, се 
класифицират в клас В, освен когато 
са предназначени за определяне на 
пациенти в риск от
животозастрашаващи нежелани 
събития или когато решението за 
подбор може да доведе до забавяне на 
потенциално животоспасяващо 
лечение, и в този случай са от клас Г,

Or. en

Изменение 387
Алда Соуза

Предложение за регламент
Приложение 7 – част 2 – точка 2.3 – параграф 1 – буква е) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) изделията, предназначени за употреба 
като изделия за определяне на стадия на 
заболяването, или

ii) изделията, предназначени за употреба 
като изделия за определяне на стадия на 
заболяването или за прогнозиране, или
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Or. en

Обосновка

Прогнозирането на заболяването се прилага все по-често; пример за това са тестове 
като Мамапринт на Agendia и Геномен здравен онкотип Dx, и двата използвани за 
даване на прогнозни резултати като вероятност за повтаряне на заболяването при 
рак на гърдата след хирургична намеса. Тъй като прогнозирането е свързано с подбор 
на пациенти, считаме, че тези изделия следва да бъдат изрично включени в правило 3.

Изменение 388
Алда Соуза

Предложение за регламент
Приложение 7 – част 2 – точка 2.3 – параграф 1 – буква йа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) IVD за откриване и 
идентифициране на антитела, 
насочени срещу еритроцити, 
тромбоцити или левкоцити.

Or. en

Изменение 389
Алда Соуза

Предложение за регламент
Приложение 7 – част 2 – точка 2.6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Изделията, които не са обхванати от 
горепосочените правила за 
класификация, са в клас Б.

Изделията, които не са обхванати от 
горепосочените правила за 
класификация, са в клас Б. Новите 
изделия от клас Б обаче ще е се 
класифицират в клас В.

Or. en

Изменение 390
Петер Лизе
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Предложение за регламент
Приложение 8 – раздел 2 – точка 5 – подточка 5.7

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.7. За проверка на съответствието на 
произведените изделия, класифицирани 
в клас Г, производителят извършва 
изпитвания на произвежданите изделия 
или на всяка партида изделия. След 
приключване на проверките и 
изпитванията той незабавно изпраща на 
нотифицирания орган съответните 
доклади за тези изпитвания. Освен това 
производителят представя на 
нотифицирания орган образци от 
произвежданите изделия или партиди 
изделия съгласно предварително 
договорени ред и условия, които 
включват задължението за 
нотифицирания орган или 
производителя да изпраща на редовни 
интервали образци от произвежданите 
изделия или партиди изделия на 
референтна лаборатория, която е 
определена съгласно член 78, за да се 
извършат подходящите изпитвания. 
Референтната лаборатория информира 
нотифицирания орган за заключенията 
си.

5.7. За проверка на съответствието на 
произведените изделия, класифицирани 
в клас Г, производителят извършва 
изпитвания на произвежданите изделия 
или на всяка партида изделия. След 
приключване на проверките и 
изпитванията той незабавно изпраща на 
нотифицирания орган съответните 
доклади за тези изпитвания. Освен това 
производителят представя на 
нотифицирания орган образци от 
произвежданите изделия или партиди
изделия съгласно предварително 
договорени ред и условия, които 
включват задължението за 
нотифицирания орган или 
производителя да изпраща образци от 
произвежданите изделия или партиди 
изделия на референтна лаборатория, 
която е определена съгласно член 78, за 
да се извършат подходящите 
изпитвания. Референтната лаборатория 
информира нотифицирания орган за 
заключенията си.

Or. en

Обосновка

Това не трябва да се прави на редовни интервали, а за всеки отделен случай.

Изменение 391
Анна Росбак

Предложение за регламент
Приложение 8 – раздел 2 – точка 6 – подточка 6.2 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за съпътстващите изделия, 
предназначени за употреба с оглед на 
оценка на това дали пациентът е 
подходящ за лечение с конкретен 
лекарствен продукт — преди да 
издаде сертификат за ЕС изследване 
на проекта и въз основа на проекта на 
резюмето във връзка с безопасността 
и действието и на проекта на 
инструкцията за употреба,
нотифицираният орган се консултира с 
един от компетентните органи, 
определени от държавите членки 
съгласно Директива 2001/83/ЕО 
(наричан по-нататък „компетентен 
орган за лекарствените продукти“), 
или с Европейската агенция по 
лекарствата (наричана по-нататък 
„ЕМА“), създадена с Регламент (ЕО) 
№ 726/2004 за установяване на 
процедури на Общността за 
разрешаване и контрол на 
лекарствени продукти за хуманна и 
ветеринарна употреба и за създаване 
на Европейска агенция по 
лекарствата, по отношение на 
уместността на изделието с оглед на 
съответния лекарствен продукт. Ако 
лекарственият продукт попада 
единствено в обхвата на 
приложението към Регламент (ЕО) № 
726/2004, нотифицираният орган се 
консултира с ЕМА.

в) преди да издаде сертификат за ЕС 
изследване на проекта,
нотифицираният орган изисква от 
референтна лаборатория, определена 
съгласно член 78, да провери 
съответствието на изделието с ОТС, 
ако съществуват такива, или с 
другите решения, избрани от 
производителя, за да осигури ниво на 
безопасност и действие, което е най-
малко еквивалентно; референтната 
лаборатория представя научно 
становище в срок до 30 дни; научното 
становище на референтната 
лаборатория и евентуалните 
актуализации се включват в 
документацията на нотифицирания 
орган във връзка с изделието;
нотифицираният орган надлежно 
взема предвид мненията, представени 
в научното становище, при изготвяне 
на решението си; нотифицираният 
орган не издава сертификат, ако 
научното становище е 
неблагоприятно.

Or. en

Обосновка

This shifts the consultation process to the development of Common Technical Specifications 
for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for those tests; 
these requirements would also be available to the users ensuring a better transparency of the 
system. In addition, the consultation of EMA or competent authorities for medicinal products 
would not be appropriate in regard to the performance of the IVD tests to be used together 
with the personalized medicine. None of them have the necessary competences and mandate 
regarding the assessment of the safety and performance of those tests.
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Изменение 392
Анна Росбак

Предложение за регламент
Приложение 8 – раздел 2 – точка 6 – подточка 6.2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) промените в одобрения проект 
трябва да получат допълнително 
одобрение от нотифицирания орган, 
който е издал сертификата за ЕС 
изследване на проекта, във всеки един 
случай, когато промените могат да 
повлияят на съответствието с 
общите изисквания към 
безопасността и действието по 
настоящия регламент или с 
условията, предписани за употребата 
на изделието; заявителят информира 
нотифицирания орган, който е издал 
сертификата за ЕС изследване на 
проекта за всяка планирана промяна 
на одобрения проект;
нотифицираният орган изследва 
планираните промени, нотифицира 
производителя за решението си и му 
предоставя допълнение към доклада за 
ЕС изследване на проекта; когато 
промените могат да засегнат 
съответствието с ОТС или с другите 
решения, избрани от производителя, 
които са одобрени със сертификата 
за ЕС изследване на проекта, 
нотифицираният орган се 
консултира с референтната 
лаборатория, която е участвала в 
първоначалната консултация, за да се 
потвърди запазването на 
съответствието с ОТС или с другите 
решения, избрани от производителя, 
за да осигури ниво на безопасност и 
действие, което е най-малко 
еквивалентно; референтната 
лаборатория представя научно 
становище в срок до 30 дни;
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одобрението на всяка една промяна на 
одобрения проект се извършва под 
формата на допълнение към 
сертификата за ЕС изследване на 
проекта.

Or. en

Обосновка

This shifts the consultation process to the development of Common Technical Specifications 
for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for those tests; 
these requirements would also be available to the users ensuring a better transparency of the 
system. In addition, the consultation of EMA or competent authorities for medicinal products 
would not be appropriate in regard to the performance of the IVD tests to be used together 
with the personalized medicine. None of them have the necessary competences and mandate 
regarding the assessment of the safety and performance of those tests.

Изменение 393
Петер Лизе

Предложение за регламент
Приложение 8 – раздел 2 – точка 6 – подточка 6.2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) При решението си нотифицираният 
орган надлежно взема предвид 
становището, изразено от съответния 
компетентен орган за лекарствените 
продукти или ЕМА. Той съобщава 
окончателното си решение пред 
съответния компетентен орган за 
лекарствените продукти или ЕМА. 
Сертификатът за изследване на проекта 
се издава съгласно раздел 6.1, буква г).

д) при решението си нотифицираният 
орган надлежно взема предвид 
становището, изразено от съответния 
компетентен орган за лекарствените 
продукти или ЕМА относно научната 
уместност на съпътстващите 
изделия; ако нотифицираният орган 
се отклони от това становище, той 
обосновава решението си пред 
съответния компетентен орган за 
лекарствените продукти или ЕМА; ако 
не бъде постигната договореност, 
нотифицираният орган информира за 
това КГМ; сертификатът за изследване 
на проекта се издава съгласно раздел 
6.1, буква г).

Or. en
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Обосновка

В предложението се посочва, че нотифицираният орган „надлежно взема предвид“ 
становището, изразено от ЕМА. Това дава широка възможност за тълкувания и 
макар нотифицираният орган да няма задължение да се съобрази със становището на 
ЕМА, изглежда доста малко вероятно да го пренебрегне. Така че е необходимо 
определение за това, какво се случва при несъответствие на оценките на ЕМА и на 
нотифицирания орган.

Изменение 394
Анна Росбак

Предложение за регламент
Приложение 9 – точка 3 – параграф 1 – точка 3.5

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.5. за изделията, класифицирани в клас 
Г, — изисква от референтна 
лаборатория, определена съгласно член 
78, да провери съответствието на 
изделието с ОТС или с другите 
решения, избрани от производителя, за 
да осигури ниво на безопасност и 
действие, което е най-малко 
еквивалентно. Референтната 
лаборатория представя научно 
становище в срок до 30 дни. Научното 
становище на референтната лаборатория 
и евентуалните актуализации се 
включват в документацията на 
нотифицирания орган във връзка с 
изделието. Нотифицираният орган 
надлежно взема предвид мненията, 
представени в научното становище, при 
изготвяне на решението си. 
Нотифицираният орган не издава 
сертификат, ако научното становище е 
неблагоприятно;

3.5. за изделията, класифицирани в клас
Г, или за съпътстващите изделия
изисква от референтна лаборатория, 
определена съгласно член 78, да 
провери съответствието на изделието с 
ОТС или с другите решения, избрани от 
производителя, за да осигури ниво на 
безопасност и действие, което е най-
малко еквивалентно. Референтната 
лаборатория представя научно 
становище в срок до 30 дни. Научното 
становище на референтната лаборатория 
и евентуалните актуализации се 
включват в документацията на 
нотифицирания орган във връзка с 
изделието. Нотифицираният орган 
надлежно взема предвид мненията, 
представени в научното становище, при 
изготвяне на решението си. 
Нотифицираният орган не издава 
сертификат, ако научното становище е 
неблагоприятно;

Or. en

Обосновка

This shifts the consultation process to the development of Common Technical Specifications 
for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for those tests; 
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these requirements would also be available to the users ensuring a better transparency of the 
system. In addition, the consultation of EMA or competent authorities for medicinal products 
would not be appropriate in regard to the performance of the IVD tests to be used together 
with the personalized medicine. None of them have the necessary competences and mandate 
regarding the assessment of the safety and performance of those tests.

Изменение 395
Анна Росбак

Предложение за регламент
Приложение 9 – точка 3 – параграф 1 – точка 3.6

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.6. за съпътстващите изделия, 
предназначени за употреба с оглед на 
оценка на това дали пациентът е 
подходящ за лечение с конкретен 
лекарствен продукт — въз основа на 
проекта на резюмето във връзка с 
безопасността и действието и на 
проекта на инструкцията за 
употреба, се обръща за становище 
към един от компетентните органи, 
определени от държавите членки 
съгласно Директива 2001/83/ЕО 
(наричан по-нататък „компетентен 
орган за лекарствените продукти“), 
или към Европейската агенция по 
лекарствата (наричана по-нататък 
„ЕМА“) по отношение на 
уместността на изделието с оглед на 
съответния лекарствен продукт. Ако 
лекарственият продукт попада 
единствено в обхвата на 
приложението към Регламент (ЕО) № 
726/2004, нотифицираният орган се 
консултира с ЕМА. Компетентният 
орган за лекарствените продукти или 
Европейската агенция по 
лекарствата представят 
становището си в срок до 60 дни след 
получаване на валидната 
документация. Този шейсетдневен 
срок може да се удължи само 
еднократно с още 60 дни при научно 

заличава се
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обосновани причини. Становището на 
компетентния орган за 
лекарствените продукти или на ЕМА 
и евентуалните актуализации се 
включват в документацията на 
нотифицирания орган във връзка с 
изделието. При решението си 
нотифицираният орган надлежно 
взема предвид становището, изразено 
от съответния компетентен орган за 
лекарствените продукти или ЕМА. 
Той съобщава окончателното си 
решение пред съответния 
компетентен орган за лекарствените 
продукти или ЕМА.

Or. en

Обосновка

This shifts the consultation process to the development of Common Technical Specifications 
for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for those tests; 
these requirements would also be available to the users ensuring a better transparency of the 
system. In addition, the consultation of EMA or competent authorities for medicinal products 
would not be appropriate in regard to the performance of the IVD tests to be used together 
with the personalized medicine. None of them have the necessary competences and mandate 
regarding the assessment of the safety and performance of those tests.

Изменение 396
Анна Росбак

Предложение за регламент
Приложение 9 – точка 5 – подточка 5.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.4. Когато промените засягат 
съпътстващо изделие, одобрено със 
сертификат за ЕС изследване на 
типа, по отношение на уместността 
му с оглед на лекарствения продукт, 
нотифицираният орган се 
консултира с компетентния орган за 
лекарствените продукти, участвал в 
първоначалната консултация, или с 
ЕМА. Компетентният орган за 

заличава се
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лекарствените продукти или ЕМА 
представя становището си в срок до 
30 дни след получаване на валидната 
документация по отношение на 
промените. Одобрението на всяка 
една промяна на одобрения тип се 
извършва под формата на допълнение 
към първоначалния сертификат за ЕС 
изследване на типа.

Or. en

Обосновка

This shifts the consultation process to the development of Common Technical Specifications 
for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for those tests; 
these requirements would also be available to the users ensuring a better transparency of the 
system. In addition, the consultation of EMA or competent authorities for medicinal products 
would not be appropriate in regard to the performance of the IVD tests to be used together 
with the personalized medicine. None of them have the necessary competences and mandate 
regarding the assessment of the safety and performance of those tests.

Изменение 397
Петер Лизе

Предложение за регламент
Приложение 10 – точка 5 – подточка 5.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.1. За изделията, класифицирани в клас 
Г, производителят извършва изпитвания 
на произведените изделия или на всяка 
партида изделия. След приключване на 
проверките и изпитванията той 
незабавно изпраща на нотифицирания 
орган съответните доклади за тези 
изпитвания. Освен това производителят 
представя на нотифицирания орган 
образци от произвежданите изделия или 
партиди изделия съгласно 
предварително договорени ред и 
условия, които включват задължението 
за нотифицирания орган или 
производителя да изпраща на редовни 
интервали образци от произвежданите 

5.1. За изделията, класифицирани в клас 
Г, производителят извършва изпитвания 
на произведените изделия или на всяка 
партида изделия. След приключване на 
проверките и изпитванията той 
незабавно изпраща на нотифицирания 
орган съответните доклади за тези 
изпитвания. Освен това производителят 
представя на нотифицирания орган 
образци от произвежданите изделия или 
партиди изделия съгласно 
предварително договорени ред и 
условия, които включват задължението 
за нотифицирания орган или 
производителя да изпраща образци от 
произвежданите изделия или партиди 
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изделия или партиди изделия на 
референтна лаборатория, която е 
определена съгласно член 78, за да се 
извършат подходящите изпитвания. 
Референтната лаборатория информира 
нотифицирания орган за заключенията 
си.

изделия на референтна лаборатория, 
която е определена съгласно член 78, за 
да се извършат подходящите 
лабораторни изпитвания. Референтната 
лаборатория информира нотифицирания 
орган за заключенията си.

Or. en

Обосновка

Пояснение, че това трябва да бъдат лабораторни изпитвания, а не просто 
„изпитвания на хартия“.

Изменение 398
Алда Соуза

Предложение за регламент
Приложение 12 – част 1 – точка 1 – подточка 1.2.2 – параграф 1.2.2.6 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— за изделията, класифицирани в клас 
В съгласно правилата по приложение 
VІІ, докладът за изпитването на 
клиничното действие включва метода за 
анализ на данните, заключението от 
изпитването и съответните детайли от 
протокола за изпитването;

— за изделията, класифицирани в клас 
В и клас Г съгласно правилата по 
приложение VІІ, докладът за 
изпитването на клиничното действие 
включва метода за анализ на данните, 
заключението от изпитването,
съответните детайли от протокола за 
изпитването и точките с 
индивидуалните данни.

Or. en

Изменение 399
Алда Соуза

Предложение за регламент
Приложение 12 – част 1 – точка 1 – подточка 1.2.2 – параграф 1.2.2.6 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

— за изделията, класифицирани в заличава се
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клас Г съгласно правилата по 
приложение VІІ, докладът за 
изпитването на клиничното 
действие включва метода за анализ на 
данните, заключението от 
изпитването, съответните детайли 
от протокола за изпитването и 
точките с индивидуалните данни.

Or. en


